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Арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столичната община:

BG.121357Q/UПремахването на добра практика 
като инженеринга ще ни обрече 
на безкрайно дълги процедури

Управителният 
съвет на КСБ проведе 
изнесено заседание

ИНТЕРВЮ КСБ стр. 6-7  стр. 8-9

Екип в. „Строител“

Областното представител-

ство на Камарата на строите-

лите в София проведе семинар в 

хотел „Рила“ в Боровец. Форума 

откриха инж. Любомир Качама-

ков, председател на ОП София, и 

инж. Илиян Терзиев, председател 

на Управителния съвет на КСБ. 

Официални гости на събитие-

то бяха арх. Стефан Аспарухов, 

зам.-министър на регионалното 

развитие и благоустройството, 

инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет по 

„Обществено строителство“ в 

Столичната община (СО), и арх. 

Здравко Здравков, главен архи-

тект на София. 

„С радост приветствам гос-

тите на форума. Вярвам, че всич-

ки теми, които ще засегнем, са 

от изключителна важност за 

строителния бранш“, каза при 

откриването инж. Любомир Кача-

маков.

Инж. Илиян Терзиев поздрави 

присъстващите и сподели, че по-

добен род семинари дават възмож-

ности на фирмите да се срещнат 

с представители на общинската 

администрация и на държавната 

власт и да поставят актуалните 

проблеми пред сектора. „Търсе-

нето на решения на сериозните 

предизвикателства, пред които 

е изправен браншът, приемане-

то на методика за индексация на 

цените по договорите за строи-

телство и усъвършенстването 

на законодателството са сред 

водещите приоритети пред ръко-

водството на КСБ“, посочи той.

Семинарът бе организиран от 

в. „Строител“, който традиционно 

е и медиен партньор на събития-

та на ОП София.

Инвестиционните намерения на СО, индексацията, промените в ЗУТ 
и инженерингът бяха сред дискутираните въпроси

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg
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Нужно е регламентиране на отговорността на участниците 
в целия инвестиционен процес

КСБ

По-ефективна система за контрол, ре-

гламентиране на отговорността на учас-

тниците в целия инвестиционен процес, нов 

механизъм за оценка на офертите и запазване 

на приложното поле на инженеринга. Това е 

позицията на Камарата на строителите в 

България, изразена в писмо до парламентар-

ната Комисия по конституционни и правни 

въпроси в отговор на поискано становище 

по внесени от депутати промени в Закона 

за обществените поръчки. Според Камара-

та предлаганите в проекта рестриктивни 

мерки не са работещо решение и противо-

речат на Конституцията, на целите на ЗОП, 

както и на принципите, залегнали в Договора 

за функционирането на Европейския съюз за 

равнопоставеност и недопускане на дискри-

минация, свободна конкуренция, пропорцио-

налност, публичност и прозрачност. Кама-

рата възразява и срещу съдържащите се в 

мотивите към законопроекта твърдения и 

изводи.

„Световно практикуваният метод „Про-

ектиране - и - строителство“ (инженеринг) 

е стратегия за осъществяване на инвес-

тиционни намерения, която предоставя на 

възложителите едно лице за контакт и в 

двете фази на процеса – инвестиционно-

то проектиране и строителството. Този 

изпълнител е проектант и строител, като 

управлява всички договори с подизпълнители 

и доставчици на материали“, пише в станови-

щето на КСБ. Отричането на международно 

призната практика заради невъзможността 

на правоприлагащите органи да упражняват 

перманентен и ефективен контрол едва ли 

може да се квалифицира като иновативно 

законодателно решение. В този смисъл съ-

държащите се в мотивите квалификации по 

отношение на възложителите, строителите, 

консултантите и авторския надзор, освен че 

са обидни за участниците в инвестиционния 

процес, показват едностранчив и предубеден 

подход към регламентираната материя.

„Тъй като инженерингът обединява всич-

ки етапи на даден проект, проектантите 

работят в координация с другите членове на 

екипа. Като финален резултат се достига до 

солидно издържан проект, разумен бюджет и 

осъществим график. При другите два основ-

ни метода, използвани днес — строителен 

мениджмънт и общо договаряне (известни 

като проектиране – офериране - строител-

ство), инвестиционното проектиране се 

изпълнява отделно и това често води до не-

предвидени разходи и забавяне по време на 

строителния процес“, се казва още в стано-

вището на КСБ.

В позицията на Камарата се изброяват 

и ползите от прилагането на инженеринг: 

бързо изпълнение, тъй като проектирането 

и строителството се случват едновременно 

и има само една фаза за подбор вместо две; 

гладък и безболезнен за възложителя инвес-

тиционен процес; пестене от разходи.

Индексация на дого-

ворите с публични възло-

жители трябва да зале-

гне като задължителна 

клауза в договорите за 

обществени поръчки . 

Както и да се въведат 

срокове за разглеждане 

на офертите и за обявя-

ване на класиране в тър-

говете. Такива промени в 

Закона за обществените 

поръчки предлага КСБ в 

становище до АОП. По-

зицията на браншовата 

организация е внесена в 

рамките на обществени-

те консултации по пред-

ложените от Министер-

ството на финансите 

промени в ЗОП.

„Считаме за целесъ-

образно да бъде инкор-

порирано задължение за 

възложителите да отчи-

тат факторите, които 

влияят на промените в 

цените, още при подго-

товка на поръчките. Про-

цесът от офериране до 

преминаване към същин-

ско изпълнение е дълъг 

и през него понякога на-

стъпват доста същест-

вени изменения в ценооб-

разуващите елементи, 

както ясно показва не 

само националната, но 

и световната икономика 

към настоящия момент. 

Ето защо следва да бъде 

предвиден законов меха-

низъм, който да задължи 

възложителите да зала-

гат индексационни кла-

узи и условия в докумен-

тацията и договора за 

обществена поръчка, за 

да бъде поддържан иконо-

мически баланс по дого-

ворите“, пише в станови-

щето на КСБ.

Спор е д  Ка м ар а т а 

е целесъобразно също 

така да бъде предвиден 

срок за разглеждане на 

заявленията за участие 

и офертите и за обявява-

не на решенията за кла-

сиране. „По този начин, 

от една страна, ще бъде 

създаден механизъм, кой-

то ще гарантира срочно 

приключване на процеду-

рите, което ще намали 

риска за възложителите 

относно осигуряване на 

финансов ресурс чрез 

европейски структурни 

и инвестиционни фон-

дове. От друга страна, 

ще бъде намален и фи-

нансовият риск за из-

пълнителите във връзка 

с инфлационни процеси, 

планиране, прогнозиране, 

увеличение на основни 

цени за изпълнението на 

конкретния договор“, е 

позицията на Камарата.

КСБ определя като 

противоречащи на прин-

ципите за лоялна кон-

к у р е н ц и я  и д е и т е  з а 

ограничаване на възмож-

ността за използване на 

застраховка като форма 

на обезпечение по дого-

вори по ЗОП, както и за 

увеличаване на размера 

на гаранцията за добро 

изпълнение от 5 на 10%. 

„ З а ко н о п р о е к т ъ т 

предвижда възможност-

та за избор на застра-

ховката като вид гаран-

ция да се ограничи само 

до случаите, при които 

стойността на получе-

ния аванс, съответно на 

гаранция за изпълнение, 

е равна или по-малка от 

500 000 лв. (без поясне-

ния дали се има предвид 

тази стойност със или 

без ДДС). Считаме, че 

така предложеното огра-

ничение на първо място 

противоречи на принци-

пите за свободна и лоял-

на конкуренция и равнопо-

ставеност и недопускане 

на дискриминация, тъй 

като по този начин голя-

ма част от компаниите, 

особено в строителния 

сектор, в който стой-

ностите на поръчките 

са изключително високи, 

ще бъдат лишени от въз-

можността за участие 

поради невъзможността 

да използват застрахов-

ка като форма на обезпе-

чаване, защото е спорен 

въпросът дали банковият 

сектор е в състояние да 

осигури кредитни линии 

за банкови гаранции в 

такива високи размери“, 

се казва в позицията на 

Камарата.
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Емил Христов

В централния офис на КСБ се състоя за-

седание на Консултативния съвет (КС) на 

браншовите организации в сектор „Строи-

телство“. В него се включиха председате-

лят на Управителния съвет на Камарата на 

строителите в България инж. Илиян Терзиев, 

арх. Владимир Милков, председател на УС на 

Камарата на архитектите в България (КАБ), 

Георги Шопов, председател на УС на Нацио-

налната асоциация на строителните пред-

приемачи, инж. Атанас Ангелов, председател 

на УС на Българската асоциация на архите-

ктите и инженерите-консултанти, инж. 

Огнян Атанасов, зам.-председател на УС на 

Камарата на инженерите в инвестиционно-

то проектиране, Савин Ковачев, директор на 

Дирекция „Нормативни документи и анализи“ 

в КСБ, инж. Виолета Ангелиева, нач. отдел 

„Анализи и индексация“ и др. 

Участниците в Консултативния съвет 

се обединиха около становището, че са про-

тив предложението за прекатегоризация 

на строежите в ЗУТ. „Това ще доведе не до 

намаляване, а до увеличаване на администра-

тивната тежест, тази промяна ще създаде 

хаос. Предлагаме нещата да останат таки-

ва, каквито са в момента, а след задълбочен 

анализ от всички заинтересовани страни 

в сектора и определяне на ясни правила и 

критерии, експертната общност може да 

предложи евентуално промяна на обектите, 

които да бъдат включени в категориите“, 

заяви Георги Шопов.

КС продължи с взимане на решения 

за изготвяне на единна позиция по реди-

ца проблеми пред бранша, сред които са 

уличната тегоба, отпадането на изисква-

нето за експертна оценка за озеленяване 

при градоустройство и виза, обжалването 

на наредбата за изследване на трафика и 

други. Обсъдени бяха и въпроси, свързани 

със Закона за устройството и застроява-

нето на Столичната община и Закона за 

устройството на Черноморското край-

брежие, както и относно включването на 

нови раздели в Закона за устройство на 

територията свързани със специфичното 

устройствено планиране на СО и черно-

морските общини. 

КС реши да проведе специално заседа-

ние на 29 юли, на което да бъдат обсъдени 

предложените промени в ЗОП и най-вече 

приложното поле на инженеринга.

Емил Христов

Прокуристът и главен 

редактор на в. „Строител“ 

Ренета Николова подари 

книгата „Строител. Ин-

тервюта“ на Владимир Ке-

хайов, член на Управител-

ния съвет на Камарата на 

строителите в България и 

председател на Областно-

то представителство на 

КСБ в Смолян. В нея е помес-

тено негово интервю, като 

то е едно от 74-те под-

брани разговора от общо 

над 1000, публикувани във 

вестника в периода 2009 г. 

- 2021 г. В. „Строител“ изда-

де книгата през м.г. по слу-

чай своя 12-и рожден ден. Тя 

представя интервюта със 

знакови личности, имащи 

значителна роля в българ-

ския и европейския полити-

чески и обществен дневен 

ред, а също и в развитие-

то на КСБ и строителния 

бранш.

„Подарявам я от сърце 

и с огромна благодарност 

за прекрасното и ползот-

ворно партньорство“, каза 

Ренета Николова.

Снимка авторът

7 юли
Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ

Емил Христов

В Портала за общест-

вени консултации на Ми-

нистерския съвет е публи-

куван проект на Наредба за 

изменение и допълнение на 

Наредба №7 от 22 декември 

2003 г. за правила и норма-

тиви за устройство на от-

делните видове територии. 

Коментари и становища по 

него могат да се правят до 

29 юли.

Наредба №7 от 2003 г. 

е обнародвана през 2004 г. 

и не е изменяна и допълва-

на от 2013 г. Причините, 

които налагат промяна на 

наредбата, произтичат от 

необходимостта за пости-

гане на съответствие на 

нейните разпоредби с раз-

поредбите на Закона за ус-

тройство на територията 

в резултат от неговите из-

менения и допълнения след 

2013 г. Новите урбанистич-

ни и архитектурни решения, 

съвременните строителни 

технологии също предста-

вляват фактор, който нала-

га да се направят изменения 

и допълнения на Наредбата.

В проекта на норма-

тивен акт са залегнали и 

предложения за изменения 

и допълнения на действащи 

разпоредби, породили пробле-

ми при прилагането им пора-

ди непрецизност или непъл-

нота или пораждащи излишна 

административна и финан-

сова тежест, се посочва в 

мотивите за промените. 

Пълният текст на доку-
мента е публикуван на сай-
та на в. „Строител“ www.
vestnikstroitel.bg.

На 29 юни отбелязахме 

Националния ден на безопас-

ността на движението по 

пътищата. Дата е обявена 

с решение на Министерския 

съвет през 2019 г. по иници-

атива на Държавна агенция 

„Безопасност на движение-

то по пътищата“ (ДАБДП). 

Тя е избрана целенасочено: 

преди началото на лятна-

та ваканция за децата и на 

множеството пътувания 

през юли и август, за да се 

насочи вниманието на об-

ществото към проблемите 

на безопасното придвиж-

ване и необходимостта от 

спазването на правилата.

Тази  година  ДАБДП 

почете 29 юни с демон-

страция ,  представяща 

плана „С.П.А.С.И.“ и взаимо-

действието на различните 

служби по време на пътен 

инцидент. Събитието се 

състоя пред храм-памет-

ник „Александър Невски“. 

Партньори в акцията са 

Столичната община, ПБЗН, 

ЦСМП, „Пътна полиция“, 

„Охранителна полиция“ и 

БЧК. 

От Българска браншова 

асоциация „Пътна Безопас-

ност“ призоваха на този ден 

всеки да направи оценка на 

отношението си към безо-

пасността на движението. 

„Нека заедно приемем като 

лична кауза интегрирането 

на политиките на „Визия 

Нула“, а именно Нула жерт-

ви на пътнотранспортни 

произшествия“, заявяват 

от ББАПБ. „Нека бъдем по-

толерантни, като винаги 

поставяме във фокуса на 

вниманието си живота и 

здравето на хората, за да 

достигнем крайната цел на 

пътуването си, безопасно и 

отговорно“, посочват още 

от асоциацията.
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29 юни 2022 г.

ИНЖ. ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЕВ,

За нас е чест и удоволствие от името на Управителния съвет на Конфеде-

рацията на работодателите и индустриалците в България най-сърдечно да Ви 

поздравим по случай 15-годишнината от учредяването на Камарата на строи-

телите в България!

Както неведнъж сме подчертавали, за нас е изключителна гордост, че Кама-

рата на строителите в България е не само член на КРИБ, но и дава изключителен 

принос към нейното развитие като член на Управителния съвет на нашата орга-

низация. Благодарни сме Ви за дългите години на съвместна и градивна работа! 

Камарата е единствен легитимен представител на работодателите от 

строителния бранш. Тя защитава интересите на членовете си, като работи за 

подобряване на бизнес средата чрез ограничаване на сивата икономика, привли-

чане на повече инвестиции и усъвършенстване на нормативната уредба. Чрез 

осъществяването на саморегулация Камарата на строителите в България гаран-

тира по-добро качество на услугите в бранша. Като най-големия представител 

на бизнеса в България КРИБ винаги ще Ви подкрепя за постигане и запазване на 

устойчивото развитие на най-важния сектор в страната.

Не можем да пропуснем да поздравим и вестник „Строител”, който винаги 

е бил източник на професионална, правдива, полезна и навременна информация 

за нашите членове и който допринася изключително много за представяне на 

добрите практики на светлия, национално отговорен бизнес. 

Във връзка с 15-годишнината на Камарата на строителите в България бихме 

искали да пожелаем лично на Вас и на всички работещи в сектора да бъдете все 

така изпълнени с предприемачески дух, смелост и упоритост, защото Вие днес 

сте строителите на съвременната ни родина, които превръщате мечтите за 

една по-модерна, по-красива и по-добра за живеене България в реалност. 

С уважение,

(П) КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ                                       ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ   И ЧЛЕН НА УС

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

Модернизацията на жп линията Видин – 

София в участъка Медковец – Срацимир, из-

граждане на мултимодална логистична плат-

форма София – Запад и нова инфраструктура 

за подобряване на мултимодалния транспорт 

в пристанище Бургас. Това са проектите, 

които са одобрени за финансиране от Ме-

ханизма за свързване на Европа 2021 - 2027 

в сектор „Транспорт”, обявиха от Минис-

терството на транспорта и съобщенията. 

„След оценка на подадените предложения по 

първата покана ЕК одобри трите проекта на 

обща стойност над 321 млн. евро, като от 

тях 273 млн. евро е европейското финанси-

ране“, добавиха от ведомството.

Проектът за участъка от жп линия-

та Видин – София предвижда изграждане и 

модернизация на 45 км единична електри-

фицирана линия и контактна мрежа. По но-

вото трасе ще бъдат построени надлези, 

подлези, водостоци, 5 жп моста, 1 тунел и 

3 гари – Дъбова махала, Воднянци и Сраци-

мир. С изпълнението на проекта разстоя-

нието между Медковец и Срацимир ще бъде 

намалено с 14 км, трасето ще е напълно 

електрифицирано, оперативно съвместимо 

и с подобрени параметри по отношение на 

скорост и сигурност при превоза на пътници 

и товари. Предстои НК „Железопътна инфра-

структура“ да обяви обществена поръчка. 

„За да постигнем максимална прозрачност и 

ефективност, ще поканим за участие в тър-

га всички български и международни фирми, 

специализирани в тази дейност“, в заявил 

Златин Крумов, ген. директор на НКЖИ.

Получател на средствата за Мултимо-

дална логистична платформа София – Запад 

(железопътно-пътен терминал Волуяк) е 

„Трансекспрес“ ЕООД. С инвестицията тер-

миналът ще се модернизира и ще се подобри 

капацитетът му, ще се развие достъпът на 

регионалната промишленост до интермо-

дален железопътен товарен транспорт и 

ще се постигне значително подобряване на 

транспортните потоци между държавите 

членки на ЕС. Продължителността на про-

екта е 29 месеца. От механизма ще бъдат 

отпуснати 8 590 759 евро.

Третият проект е за подобряване на 

нисковъглеродния мултимодален транспорт 

в пристанище Бургас чрез изграждане на 

нова инфраструктура за кейово място 28. 

Бенефициент е „БМФ Порт Бургас“ ЕАД, 

а финансирането е в размер на 39 834 825 

евро. Дейностите трябва да се реализират 

в рамките на 31 месеца.

сгаз“ ЕАД Владимир Малинов 

получи споразумението от 

еврокомисаря по енергетика 

Кадри Симсон. 

През 2021 г. ЕК включи 

разширението на подземно-

то газово хранилище Чирен 

в 5-ия списък на проекти от 

общ интерес за ЕС, а на 27 

януари 2022 г. обяви, че е 

постигнато съгласие сред 

държавите членки за фи-

нансиране по Механизма за 

свързване на Европа. Съглас-

но грантовото споразумение 

за реализацията на проекта 

се отпуска съфинансиране в 

размер до около 78 млн. евро. 

Проектът цели увеличаване 

на капацитета за съхра-

нение на природен газ до 1 

млрд. куб. м и на дневните ка-

пацитети на добив и нагне-

тяване до 8 - 10 млн. куб. м/д.

На официална церемония 

в Люксембург „Булгартранс-

газ” ЕАД и Европейската 

изпълнителна агенция по 

климат, инфраструктура и 

околна среда (CINEA) подпи-

саха грантовото споразуме-

ние за финансиране на разши-

рението на ПГХ „Чирен“. Изп. 

директор на „Булгартран-
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Разчитам, че ще надградим 
добрите партньорски 
взаимоотношения с КСБ

Арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столичната община: 

Росица Георгиева

Арх. Здравков, участ-
вахте в представянето на 
проекта „Зеленият преход 
на гарите“. Бихте ли разка-
зали повече за него?

Съвременна тенденция в 

развитието на градовете е 

да се изследват маргинали-

зираните терени или тези 

с отпаднала необходимост, 

които са разположени в рам-

ките на компактния град, и 

да се търсят възможности-

те за това, как те да бъдат 

оползотворени и развити, 

за да се върнат към жи-

вот. Така ще се преодолее 

характерното за България 

в последните години разра-

стване на населените мес-

та в периферията. Постин-

дустриалните територии, 

бившите жп ареали, военни 

поделения са най-големият 

ресурс на града. В тях се 

крие потенциал, в тях гра-

дът може да намери своите 

възможности за вътрешно 

развитие, така че да не се 

натоварва с допълнително 

изграждане на инженерна 

инфраструктура, довеждащи 

връзки и транспорт. В също-

то време може да се ограни-

чи разпиляването на града в 

периферията му т.н. град-

ски спрол. Жп ареалите са 

чудесен пример как подобни 

територии могат да бъдат 

присъединени към контакт-

ните зони в града и те да 

функционират като единно 

цяло, без да се компромети-

ра и жп инфраструктурата. 

Гарите са собственост на 

държавата и те разпола-

гат с огромна площ, която с 

едно правилно разпределение 

може да се върне към живот, 

хората да имат желание да 

преминават безопасно през 

тях или да остават в тези 

зони.

В момента сме на ниво 

изработване на урбанис-

тична концепция. Има добри 

примери в Германия. Терени 

на бившите товарни гари 

във Франкфурт и Фрайбург, 

които са собственост на 

националния железопътен 

превозвач „Дойче Бан“, са 

присъединени към градове-

те и там е създадена нова 

публична и „зелена“ инфра-

структура. 

В София например те-

риторията на Сточна гара 

разделя жк „Хаджи Димитър“ 

от бул. „Данаил Николаев“. 

Ценовата разлика в имоти-

те в двете части на жп аре-

ала е около 300 - 400 евро на 

кв. м. По същия начин стоят 

нещата с ареала на гара По-

дуяне-разпределителна, къ-

дето има една-единствена 

пешеходна пасарелка за пре-

минаване над жп съоръже-

нията. Ако се направи едно 

добро „съшиване“ – термин, 

който използва Джейн Джей-

къбс в книгата се „Смъртта 

и животът на големите 

американски градове“, тези 

територии ще могат да се 

върнат към живот. Допълни-

телно могат да се изградят 

липсващите съоръжения от 

социалната инфраструкту-

ра или да се намери механи-

зъм, по който Национална 

компания „Железопътна 

инфраструктура“ да получи 

„добив“ от тези зони. Те не 

бива да се възприемат като 

място, което задължител-

но трябва да бъде застро-

ено. Важно е да се спазват 

изискванията за запазване 

на функциите на жп инфра-

структурата. Но тя от 

своя страна не може да бъде 

разглеждана еднопосочно, а 

трябва да бъде свързана с 

градската тъкан и синхро-

низирана с цялата наземна 

инфраструктура, с градския 

транспорт и околните квар-

тали. Примерите от Герма-

ния показват как терените 

на бившите сточни гари 

създават възможност за ра-

дикална промяна в градското 

планиране предвид единната 

собственост и осъзнатата 

необходимост от премахва-

не на няколко градски бари-

ери за създаване изцяло нов 

„град в града” с ниски пара-

метри на застрояване и оси-

гуряване на цялата социална 

и инженерна инфраструкту-

ра на бъдещите обитатели 

заедно с богато квартално 

озеленяване. 

Беше изработен проект 
за развитие на терена око-
ло Централна жп гара Со-
фия. На какъв етап е той?

Към момента хората 

няма как да видят реални 

действия по този проект. 

Процедурата за изработва-

не на Подробен устройствен 

план беше обжалвана от 

един от собствениците на 

имоти в района още в най-

ранната фаза на планиране 

и съдебното производство 

продължи няколко години. 

Сега отново разработваме 

мотивирано предложение, 

което да не засяга имота на 

жалбоподателя. 

СО зависи много от воля-

та и инициативата на част-

ните собственици. В района 

на Централа гара имаме 12 

дка общинска територия, но 

тя е раздробена, защото в 

нея попадат частни имоти, 

които са били обект на сдел-

ки преди повече от десет го-

дини. В тази връзка нашият 

план има за цел да защити 

цялата останала общинска 

собственост и да тран-

сформира частните имоти 

съгласно възможностите, 

които ни дава чл. 16 от За-

кона за устройство на тери-

торията.

Надявам се, като пре-

одолеем частния интерес, 

процедурите по одобрява-

не на плана да продължат. 

Изключително трудно е из-

работването на цялостни 

планове заради частния ин-

терес, който следва да бъде 

максимално удовлетворен, 

в противен случай отново 

стигаме до съдебни дела и 

това гарантира отдалеча-

ване от крайната ни цел. 

Участвахте в семина-
ра на ОП на КСБ – София, 
на който представихте 
изследване за броя на част-
ните имоти, които трябва 
да бъдат придобити, за да 
може да се осигури изграж-
дането на базовата инфра-
структура в общината...

Анализът, който напра-

вихме в Направление „Ар-

хитектура и градоустрой-

ство“ съвместно с екипа на 

Дирекция „Инвестиционно 

отчуждаване“ във връзка с 

измененията в ЗУТ от март 

2021 г., показва, че имотите, 

предвидени в подробните 

устройствени планове за 

отчуждаване за осигуряване 

на техническа и социална 

инфраструктура, както и за 

публичното озеленяване, са 

81 500 броя. Зад това сто-

ят милиони квадратни ме-

три площ. Нужният ресурс, 

за да ги придобием, е около 

10 млрд. лв. Въпросът е как 

да ги придобием, така че да 

не нарушаваме решението 

на Конституционния съд за 

обявяване на разпоредбите 

на чл. 208 от ЗУТ за проти-

воконституционни, и откъ-

де да дойде необходимият 

финансов ресурс? Трябва да 

се мисли как да се промени 

способът за придобиване 

на тези имоти. Наличният 

ни финансов ресурс е доста 

скромен на фона на общото 

очакване тези имоти да бъ-

дат отчуждени в рамките на 

5 г. НАГ управлява бюджет 

за тези нужди между 10 и 15 

млн. лв. на година, но те са 

крайно недостатъчни. Тряб-

ва да се намери механизмът 

за създаване на фонд, който 

да бъде запълван целево въ-

преки противоречията със 

Закона за публичните финан-

си, и да работим за промяна 

на Закона за общинската 

собственост, касаеща оце-

няването на тези имоти. 

Настоящата методика за 

оценка дава порочни изкривя-

вания в едната или другата 

посока и не отговаря на очак-

ванията за справедливо и 

равностойно обезщетяване. 

Затова ставаме непрекъс-

нато свидетели на поредица 

от граждански протести. 

Същевременно след обявя-

ването на част от тексто-

вете на чл. 208, ал. 1 от ЗУТ 

за противоконституционни 

пред ръководителите на об-

щинските администрации 

остава за решаване основ-

ният въпрос за осигуряване 

на необходимите допълни-

телни средства извън го-

дишните общински бюджети 

и намиране на механизми за 

облекчено придобиване на 

имотите, които са предви-

дени по действащите под-

робни устройствени плано-

ве за изграждане на обекти 

- публична собственост.

Работите по измене-
нието на Общия устрой-
ствен план (ОУП) на Сто-
личната община. На какъв 
етап са дейностите?

Промяната на ОУП касае 

схемата на масовия градски 

транспорт по отношение 

на развитието на трасето 

на метрополитена. Планът 

беше внесен в Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството, но имаше забележ-

ки от страна на Министер-

ството на финансите, които 

изискаха допълнителни мо-

тиви към финансовата ни 

обосновка. Очакваме произ-

насяне от Министерския съ-

вет, за да имаме най-накрая 

завършен проект за измене-

ние на ОУП за развитие на 

третия лъч на метрото – от 

бул. „Евлоги и Христо Геор-

гиеви“ през „Слатина“ и зала 

„Арена Армеец“ до бул. „Ца-

риградско шосе“. Темата за 

Снимка в. „Строител“
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изменението на ОУП отново 

трябва да бъде разгледана 

в контекста на решението 

на Конституционния съд от 

октомври 2020 г. и послед-

валото изменение на ЗУТ, 

които дадоха възможност 

за обжалване на общите 

планове. Трябва да осъзнаем, 

че това води до налагане на 

волята на частния субект 

над тази на обществото. 

Следва да сме наясно, че 

след тези законови поправки 

рискуваме да стигнем до си-

туация, в която публичният 

интерес няма как да бъде 

защитен. Например няма да 

можем да обособяваме и раз-

виваме зелените клинове, да 

изграждаме техническа ин-

фраструктура или първос-

тепенната улична мрежа и 

т.н. Неясният резултат от 

съдебния контрол ни кара да 

се замислим как да постъпим 

при следващо изменение на 

ОУП. Моето лично убежде-

ние е, че то трябва да бъде 

на принципа на акупунктура-

та, като се работи само в 

местата, където има иден-

тифициране устройствени 

проблеми, и те да се реша-

ват посредством плана. 

От друга страна София има 

изключително силен инстру-

мент за въздействие през 

Закона за устройството и 

застрояването на Столич-

ната община. Този нормати-

вен акт позволява да се кори-

гират някои недостатъци в 

действащия ОУП. Политиче-

ските обещания са едно, но 

ситуацията след решението 

на Конституционния съд е 

коренно различна. 

Защо инвестиционните 
намерения са съсредоточе-
ни в южните квартали на 
София?

Посланията на дейст-

ващия ОУП са били такива. 

Закодираното застрояване 

в устройствените зони е 

насочило 70% от инвести-

циите към южните части на 

столицата. Това показват 

издадените разрешения за 

строеж, като традиционно 

първенците с най-голям брой 

са районите „Витоша“, „Три-

адица“, „Лозенец“, „Студент-

ски“, „Панчарево“. Тоест ин-

вестициите не са насочени 

много умело през действа-

щия ОУП. Работата на наша-

та администрация е свърза-

на с намиране на стимули те 

да се пренасочат, за което 

са нужни сериозни усилия за 

изграждане на необходима-

та публична инфраструкту-

ра. Например „Сухата река“ 

бе сред най-подценяваните 

квартали, но след изгражда-

не на метрото там стана 

изключително атрактивна 

зона за строителство. В 

момента в кв. „Сухата река“ 

се изпълняват повече от 10 

мащабни обекта. С изграж-

дане на подземната желез-

ница към кв. „Левски Г“ също 

голям брой инвеститори се 

насочиха към него. Хората 

търсят имоти, които са пе-

шеходно достъпни или раз-

положени до метростанции. 

Общината може да от-

говори на очакванията само 

с инвестиции в публичната 

инфраструктура. Един от 

обектите, който е заложен 

в капиталовата програма на 

СО, е изграждане бул. „Рожен“ 

след стадион „Локомотив“ до 

Северната скоростна тан-

гента. Отчуждихме всич-

ки частни имоти, проведе 

се процедура за избор на 

строител и вече може да 

стартираме дейностите. 

Другата липсваща връзка 

е ул. „Източна тангента“ в 

частта от Северната ско-

ростна тангента до бул. 

„Владимир Вазов“. През тази 

година влезе в сила и планът 

за трасето на бул. „Илиянци“. 

Убеден съм, че когато се из-

градят тези три напречни 

връзки, инвестиционната 

активност в тези северни 

територии коренно ще се 

промени. Факт е, че кварта-

лите претърпяват своята 

ревитализация, когато се 

направят съответните пуб-

лични намеси.

Започнахте целенасо-
чени действия за „подреж-
дане“ на визията на София. 
В тази връзка бяха приети 
стандарти за фасадите, 
шрифта, туристическа-
та навигация, предстои 
да бъде одобрен и такъв 
за настилките. Какво още 
сте планирали в това от-
ношение?

С въвеждането на тези 

стандарти градът започ-

ва да придобива индивиду-

алност, много е важно да 

има ясна разпознаваемост. 

Очаквам в рамките на го-

дината стандартът за на-

стилките да бъде приет от 

Столичния общински съвет. 

Следващата стъпка, която 

ще направим, е свързана с 

обзавеждането на публич-

ните пространства – пейки, 

кошчетата за отпадъци, 

ограничителните систе-

ми и др. Вече изработваме 

мостри за пространството 

около Народен театър „Иван 

Вазов“, за да видим каква ще 

бъде визията на тези еле-

менти в реална среда. Така, 

когато се прави следващият 

ремонт, София ще има ясна 

идентичност – не пл. „Маке-

дония“ да изглежда по един 

начин, ул. „Граф Игнатиев“ по 

друг, цветовите решения на 

метрополитена да са едни, 

а на Центъра за градска мо-

билност да са други. Идеята 

ни е столицата да припознае 

себе си и от Стара София 

до периферията да има ясни 

стандарти къде какво може 

да бъде прилагано. За Цен-

тралната градска част и за 

имотите и зелените площи 

в крайните квартали обаче 

изискванията ще бъдат раз-

лични. 

Едно от направленията, 
в които КСБ активно рабо-
ти, е свързано с дигитали-
зацията на сектор „Стро-
ителство“. В НАГ също 
се предприемат сериозни 
действия в тази посока. 
Какви са те?

Най-сериозната стъпка, 

която се направи през тази 

година, е въвеждането на 

възможността всички ар-

хитекти да подават проек-

тите си във фазата на ус-

тройственото планиране в 

дигитална среда. Това става 

след регистрация със заяв-

ление, което се обработва 

и разглежда в електронна 

среда. С модернизираната 

система е подобрен интер-

фейсът и е облекчен достъ-

път до системата, като в 

същото време се позволява 

администрацията да раз-

глежда проектите от всич-

ки ангажирани в процеса ед-

новременно. Хубавото е, че 

със системата значително 

се скъсяват сроковете. От 

началото на годината след 

въвеждане на тази систе-

ма отчитаме увеличение 

с около 30% на общия обем 

на обработените преписки 

в сферата на градоустрой-

ството. Убеден съм, че 

стъпките в дигитализаци-

ята ще бъдат трудни, за-

щото българинът все още 

предпочита да получава до-

кументите на хартия, а и 

администрациите трябва 

да започнат да използват по-

добре дигиталната среда. 

Не може Агенцията по геоде-

зия, картография и кадастър 

да няма връзка с Агенцията 

по вписванията и подаване-

то на редица заявления да 

става на гише. 

Нека да разгледаме про-

цеса на работа на архите-

ктите. Аз може би от 25 г. 

не съм използвал рапидограф. 

Всички архитектурни бюра 

чертаят проектите си в ди-

гитална среда. След това те 

се разпечатват на хартия. 

После проектите се пода-

ват в съответните адми-

нистрации, където да бъдат 

съгласувани, щемпеловани 

и да получат разрешение 

за строеж. След което се 

„дигитализират“ отново и 

така най-накрая имаме един 

т.н. дигитален файл, който 

да бъде поставен в архива. 

Очевидно е, че нещо в проце-

са е сбъркано.

Обществото трябва 

да постави крайна дата, на 

която да задължи всички да 

спрат да работят с хартие-

ни копия на документи. В го-

дините, в които съм главен 

архитект на СО, усилията 

ми са насочени първо към 

това да направя максимално 

достъпна информацията от 

НАГ за всички. Не само да е 

в табличен вид и да я има на 

сайта, но и да е лесна и раз-

бираема, като е обвързана с 

конкретните имоти. 

Нашата дейност обаче 

зависи изцяло от ведомства 

като МРРБ, Министерство-

то на електронното упра-

вление и различни агенции, 

но при тези динамични смени 

в управлението на държава-

та се работи изключително 

трудно. Имаме огромно же-

лание и амбиции по отноше-

ние на дигитализацията, но 

за 6 месеца или година се 

сменя управлението в дър-

жавата и след това за нас 

всичко започва отначало. СО 

и аз като ръководител на НАГ 

решихме сами да работим в 

тази посока, но се стига до 

момент, когато без подкрепа 

от страна на държавата не-

щата не могат да се случат 

поради несъответствие с 

действащата нормативна 

уредба. Например в момента 

няма законов механизъм, по 

който да подпиша с електро-

нен подпис едно обикновено 

разрешение за строеж. 

В Народното събрание 
е внесено предложение за 
промяна на ЗОП, огранича-
ващо инженеринга. Според 
Вас какво би било отраже-
нието от приемането на 
подобно изменение?

Многократно се разви 

дискусията „за“ и „против“ 

инженеринга. Аз ще споделя 

моя опит при работата си 

с големи международни ком-

пании. Тук визирам проекта 

за пл. „Света Неделя“. Там 

международният конкурс 

беше спечелен от студио 

„Фуксас“, което е едно от 

най-големите в Европа. Те 

трябваше да изготвят ра-

ботен проект, но се оказа, 

че на такъв тип бюра пове-

чето възложители в Европа 

възлагат само концепту-

ални или идейни проекти. А 

довършването на самата 

техническа и работна фаза 

се финализира на принци-

па на инженеринга. Затова 

препоръчвам на хората, кои-

то активно комуникират 

„за“ и „против“ инженеринга, 

да проучат международния 

опит. Аз съм „за“ провеж-

дането на архитектурни 

конкурси за знакови сгради 

или за такива над определен 

бюджет, но ако сме убедени, 

че в голяма степен това е 

начин за скъсяване на фак-

тора „време“. 

И пълният обем проек-

тиране, и инженерингът 

си имат своите плюсове 

и минуси. Апелирам – в же-

ланието ни да сме крайни и 

да отхвърлим всичко – да не 

сложим прът в колелото и да 

спрем да развиваме градо-

вете си. Премахването на 

добра практика като инже-

неринга ще ни обрече на без-

крайно дълги, а често и с нея-

сен край процедури. Трябва да 

имаме и двете възможности 

и всеки един възложител да 

може да направи избор. 

В момента най-големи-
ят проблем за строителния 
бранш е свързан с липсата 
на индексация на договори-
те в строителството. Как 
трябва да се случи тя?

Чрез методика, която да 

е еднозначна за всички, да 

няма губещи от двете стра-

ни на процеса – нито за въз-

ложител, нито за строител. 

Това трябва да се направи 

така, че да не се налага при 

следващи рокади във власт-

та да се търси дали са на-

правени закононарушения и 

от кого. В момента ние сме 

от страната на възложите-

ля и виждаме какво се случва 

с обществено значимите 

проекти, като ремонта на 

трамвайната линия от Съ-

дебната палата до ухо „Кня-

жево“, реконструкцията на 

пл. „Македония“ и други. Има-

ме и множество проекти за 

ремонт и строеж на детски 

градини. Всички те имат 

проблеми с невъзможността 

на строителите да изпълня-

ват договорите си. 

Необходимо е да си да-

дем сметка, че ситуацията 

едва ли ще се нормализира. 

Трябва да има възможност 

при сключването на догово-

рите да се гарантират ин-

тересите на двете страни, 

без да се създават законо-

нарушения. Когато има един 

ясен договор и има промяна в 

праговете на цените, да има 

начин за прилагане на индек-

сация спрямо тях. 

През 2022 г. КСБ отбе-
лязва своя 15-годишен юби-
лей. Какво ще пожелаете на 
строителите?

Благодаря за доброто 

сътрудничество с КСБ. В 

лицето на Камарата на 

строителите винаги съм 

намирал разумен партньор. 

Убеден съм, че съвместно 

с КСБ ще продължим рабо-

тата за дигитализация на 

сектора и заедно ще наме-

рим балансирано решение на 

проблемите, които възникна-

ха в последните две години. 

Разчитам, че ще надградим 

добрите ни партньорски вза-

имоотношения.

Пожелавам на членовете 

на КСБ да намерят сили да 

преминат през настоящите 

кризи, които не знаем как ще 

се развият – като войната в 

Украйна, възстановяването 

от пандемията, растящи-

те цени на горивата и на 

строителните материали, 

да подхождат балансирано 

по отношение на своите 

инвестиции. А в наше лице – 

като един от най-големите 

публични инвеститори след 

държавата, ще продължат 

да имат партньор. Вярвам, 

че съвместно ще изпълним 

мащабната инвестиционна 

програма на София, зало-

жена в програмата на г-жа 

Фандъкова.

Арх. Здравков е инициатор на проекта „Зеленият преход на гарите“
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Росица Георгиева

Управителният съвет 

на Камарата на строи-

телите в България (УС 

на КСБ) проведе изнесено 

заседание в кк „Боровец“. 

В него се включиха пред-

седателят на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев, зам.-

председателите на УС 

инж. Христо Димитров 

и Николай Николов, който 

е и председател на ОП 

на КСБ – Бургас, членове 

на УС, председателят на 

Контролния съвет (КС) 

на Камарата инж. Благой 

Козарев, председатели на 

Областните представи-

телства на КСБ. 

В началото на среща-

та инж. Благой Козарев 

представи информация 

за предприетите от КСБ 

действия по отношение 

на индексацията на стро-

ителните договори. Той 

обясни, че във финалния 

вариант на методология-

та за индексация браншът 

е имал разбирателство с 

държавата, документът 

е бил възможно най-добри-

ят – корекцията на цените 

да е в сила от средата на 

2021 г., бил е премахнат 

таванът от 15%, съдържал 

е опция за прекратяване на 

договорите едностранно 

от страна на строители-

те без дължими неустой-

ки. „Истината е, че стро-

ителният сектор не може 

да се развива без доброто 

отношение на държавата. 

Ако тя не се погрижи за 

него, тогава няма да има и 

строителство. Дано скоро 

да има правителство, пред 

което отново да поставим 

исканията на бранша за ин-

дексация“, коментира инж. 

Козарев. Той подчерта, че 

предстои изпълнението на 

Националния план за въз-

становяване и устойчи-

вост, в който същинските 

строително-монтажни 
работи ще възлязат на 
минимум 4 млрд. лв. 

„Държавата не може да 

си позволи да неглижира 

строителния сектор“, каза 

още той. 

Инж. Илиян Терзиев 

също коментира индекса-

цията. Той обясни, че е на-

правено проучване в Евро-

па, в което е установено, 

че навсякъде е въведена 

индексация на строителни-

те договори. „Проведохме 

обща среща с представи-

тели на министерствата 

на регионалното развитие 

и благоустройството и на 

финансите и достигнахме 

до представените от инж. 

Козарев договорености. 

Но тогава бе обявено, че 

министрите на „Има та-

къв народ“ напускат пра-

вителството, и те не се 

случиха“, коментира инж. 

Терзиев. Той беше кате-

горичен, че от страна на 

КСБ са предприети всич-

ки необходими действия, 

за да се реализира индек-

сацията на договорите в 

строителството. 

Присъстващите одо-

бриха правомощията на 

финансовия директор на 

КСБ, както и годишните 

планове за дейността на 

секциите към Камарата 

за 2022 г. 

В следваща точка от 

дневния ред председате-

лят на Съвета на дирек-

торите на в. „Строител“ 

инж. Пламен Пергелов, кой-

то е и член Комисията за 

ЦПРС, направи отчет на 

дейността и финансовите 

резултати на дружество-

то. „2021 г. беше изпълне-

на с предизвикателства, 

но въпреки тях екипът на 

медията се организира и 

не допусна прекъсване на 

издаването на вестника. 

Заслуга за това има както 

главният редактор Рене-

та Николова, така и всеки 

един член от колектива. 

Пандемията показа как 

умело може да се съчетае 

развитието на печатно-

то издание и на интернет 

сайта“, каза инж. Пергелов. 

Той изтъкна, че 

през 2021 г.  
www. vestnikstroitel.bg  
е имал среднодневно  
около 10 хил. посещения. 

„Вестникът има актив-

ни страници в социалните 

мрежи, както и приложения 

за Android и iPhone. Разпо-

лагаме и със собствен 

канал във Viber“, информи-

ра той. Инж. Пергелов до-

пълни, че според него пе-

чатното и електронното 

издание на в. „Строител“ 

трябва да работят актив-

но в посока да достигат до 

още повече хора. 

„Екипът на вестника 

с подкрепата на ръковод-

ството на КСБ ще продъл-

жи да отразява полити-

ките на организацията и 

през 2022 г. ще дава глас-

ност на всички дейности, 

които се реализират в 

защита на строителите. 

Медията ще отразява и 

постиженията на бранша и 

на фирмите“, беше катего-

ричен още председателят 

на СД на в. „Строител“. 

Инж. Терзиев изказа 

благодарност на екипа на 

Снимка в. „Строител“
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Елтрак България ЕООД
бул. ”Европа” 439, София 1331
национален телефон: 0700 148 48
www.eltrakbulgaria.com

НОВО ПОКОЛЕНИЕ 
МИНИ БАГЕРИ САТ
Продуктивни. Удобни. Достъпни.

в. „Строител“ и на проку-

риста и главен редактор 

на изданието Ренета Ни-

колова за добрата работа. 

„Много са нещата, които 

правят за бранша и Кама-

рата. Искам да им благо-

даря още веднъж“, заяви 

председателят на УС на 

КСБ. След това той на-

сочи вниманието към про-

ведената в Европейския 

парламент в Брюксел кон-

ференция на високо ниво 

на тема „Дигиталните и 

иновационни предизвика-

телства пред строител-

ния сектор в България“. 

Инж. Любомир Кача-

маков, председател на 

ОП на КСБ – София, пред-

стави подробна инфор-

мация за събитието. Той 

посочи, че енергийната 

ефективност (ЕЕ) е сред 

приоритетните области 

в дейността на Камара-

та. В тази връзка КСБ е 

получила важна информа-

ция в Брюксел от евроде-

путата Искра Михайло-

ва, която бе домакин на 

събитието. „Запознахме 

се със законодателни-

те инициативи, които се 

предвиждат в ЕП. Добра-

та новина е, че се очакват 

още 87 млрд. за енергийна 

ефективност, като тези 

средства ще се инвес-

тират до 2030 г. Искра 

Михайлова ни представи 

и пакета „Подготвени за 

цел 55“, като директиви-

те в него са свързани с 

намаляване на използва-

ната енергия, определяне 

точния процент от сгра-

ди и годините, в които те 

трябва да бъдат енергий-

но независими“, подчерта 

той. Инж. Качамаков доба-

ви, че след като пакетът 

бъде приет от ЕП, ще има 

сериозно отражение във 

всяка страна, която тряб-

ва да въведе директивите 

в законодателството си. 

„Съгласно „Подготвени за 

цел 55“ след 2027 г. ново-

изградените сгради няма 

да получават разрешение 

за ползване, ако нямат 

сертификат за енергийно 

неутрално здание. Трябва 

да сме наясно с тексто-

вете, които се гласуват, 

за да бъдем подготвени 

за това, което ни очаква“, 

каза още инж. Качамаков. 

Председателят на УС 

на Камарата инж. Терзиев 

обяви добрата новина, че 

ЕК е одобрила създаване-
то на Европейски цифров 
иновационен хъб (ЕЦИХ) в 
сектор „Строителство“, 

на който КСБ е осно-

вен инициатор. След това 

той даде думата на Любо-

мир Пейновски, член на ИБ 

и УС на КСБ. „Това е голям 

успех за Камарата. Целта 

на хъба е да подпомогне 

дигиталната трансфор-

мация в отрасъла. През 

юли трябва да проведем 

срещи с Министерството 

на иновациите и растежа, 

а в рамките на няколко 

месеца ще подготвим не-

обходимите документи за 

подписване на договор с 

ЕК. Ще разполагаме с по-

вече от 3 млн. евро за три 

години, като малко над 2 

млн. евро ще се използват 

за обучение за подобрява-

не на цифровите умения на 

хората от бранша. ЕЦИХ 

ще обхване над 1500 фир-

ми. Това е първият подо-

бен хъб не само в Бълга-

рия, но и в цяла Централна 

и Източна Европа. Стра-

ната ни ще бъде водеща 

по този аспект“, изтъкна 

той. Пейновски подчерта, 

че одобреното финансира-

не от ЕК покрива 50% от 

стойността на проекта. 

Останалите средства 

следва да бъдат осигуре-

ни от българското прави-

телство.

Като следваща точ-

ка от дневния ред Савин 

Ковачев,  директор на 

„Правна дирекция“ в КСБ, 

коментира внесения в НС 

Законопроект за измене-

ние и допълнение на Закона 

за обществените поръчки 

(ЗОП), свързан с 

ограничаването на инже-
неринга. 

Той представи изгот-

веното становище на КСБ 

по темата, което е внесе-

но в Комисията по консти-

туционни и правни въпроси 

в НС. „КСБ счита, че про-

ектозаконът противоречи 

и на Конституцията и на 

целите на ЗОП. Камарата 

е изразила категорично 

несъгласие за предлагани-

те изменения“, информира 

Ковачев. Той коментира и 

въпроса с индексацията, 

като обърна внимание, че 

има юридически проблем. 

„Много от фирмите са 

принудени да завършат 

проектите си, защото из-

тичат сроковете за изда-

ване на Акт 15. Ако се при-

еме индексация след 2 - 3 

месеца и се реши, че тя не 

се прилага със задна дата 

по отношение на актува-

ни дейности или приклю-

чени проекти, тогава ще 

възникне проблем. Стро-

ителните фирми или из-

куствено трябва да бавят 

проекти, или евентуално 

да водят преговори със 

следващото правителство 

за приемане на индексация 

на договори, които са за-

вършени преди определена 

дата“, обясни Ковачев. 

Последва дискусия за 

това какви трябва да са 

следващите действия, за 

да се постигне възможно 

най-скоро индексация на 

строителните договори. 

В точка „Разни“ от 

дневния ред инж. Терзиев 

припомни, че 

на 29 юни Камарата от-
белязва своята 15-годиш-
нина. 

Той даде думата на про-

куриста и главен редактор 

на в. „Строител“ Ренета 

Николова да представи 

предложение за дейности 

и инициативи за отбеляз-

ване на годишнината, чрез 

които браншовата органи-

зация да презентира своя-

та 15-годишна история и 

постиженията на българ-

ските строители да полу-

чат дължимото признание. 

Откриване във в. „Строи-

тел“ на рубрика „15 години 

КСБ“, в която да бъдат 

публикувани интервюта с 

хора, участвали в създава-

нето на Камарата и допри-

несли за утвърждаването 

й, издаване на Алманах за 

15-годишнината на българ-

ски и английски език, пред-

ложи Николова. Главният 

редактор на в. „Строител“ 

посочи, че традиционната 

изложба за Деня на строи-

теля през 2022 г. може да 

бъде юбилейна и под мото-

то „15 години КСБ“, като в 

нея бъдат включени зна-

кови обекти, реализирани 

през изминалия период. Тя 

допълни, че ще бъде отпе-

чатан и специален албум 

с фотоси на обектите. 

Николова предложи Балът 

на строителя, който се 

организира за Димитров-

ден, да бъде посветен на 

годишнината. На него да 

бъдат поканени личности 

със значим принос за съз-

даването и развитието на 

Камарата, които да бъдат 

отличени с юбилейни пла-

кети. Сред другите идеи 

са заснемане на филм и до-

бавяне към логото на КСБ 

на надпис „15 години“. По 

предложение на председа-

теля инж. Терзиев УС даде 

мандат на Ренета Николо-

ва да предприеме всички 

необходими действия за 

реализиране на предложе-

нията. 

В края на заседанието 

стана ясно, че инж. Любо-

мир Качамаков е номиниран 

за вицепрезидент на Кон-

федерацията на асоциаци-

ите на международните 

контрактори (CICA). „Мно-

го съм радостен, защо-

то издигането на моята 

кандидатура е признание 

за КСБ. В тази организа-

ция вицепрезидентите са 

трима и изборът ще стане 

ясен в края на октомври“, 

съобщи инж. Качамаков. 
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През 2022 г. Камарата на строителите в Бъл-

гария (КСБ) отбелязва своята 15-годишнина. За 

изминалото време организацията обедини и пред-

ставлява строителния бранш в страната, търси 

решения на важните въпроси, пред които е изпра-

вен строителният сектор, защитава своите чле-

нове, развива международна дейност и стана част 

от най-важните европейски федерации, свързани с 

отрасъла. През периода Камарата постигна много 

успехи, сред които създаването на Централния 

професионален регистър на строителя (ЦПРС), 

откриването на Областни представителства в 

страната, създаването на „Вестник Строител“ 

ЕАД, „Строителна квалификация” ЕАД, Фондация 

„Български строител” и Националния клуб на стро-

ителите ветерани.

Изданието на КСБ стартира нова рубрика „15 

години КСБ“, за да припомним най-важните момен-

ти от 15-годишната история на организацията 

и да Ви срещнем с хората, участвали активно 

в създаването и утвърждаването й. Началото е 

сложено на 29 юни 2007 г. в Дома на техниката 

в София, когато се провежда националното учре-

дително събрание на Камарата на строителите 

в България. Това се случва, след като в бр. 108 на 

Държавен вестник от 29 декември 2006 г. е пуб-

ликуван Законът за Камарата на строителите. В 

събранието участват 176 от общо 223 делегати 

от цялата страна. С пълно мнозинство за пър-

ви председател на УС на новоучредената Камара 

е избран инж. Симеон Пешов. За председател на 

Комисията за ЦПРС с пълно мнозинство е избран 

доц. инж. Георги Линков. Участниците приемат 

Устав на Камарата и Правилник за реда за впис-

ване и водене на ЦПРС. Избрани са и органи на 

Камарата – Управителен съвет, Контролен съвет 

и Комисия за воденето, поддържането и ползване-

то на ЦПРС. 
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„Държавен вестник“, бр. 108 от 29.12.2006 г., в който е 
публикуван Законът за Камарата на строителите


 � � � �  � � � �M ����

)����*�+�:
�����������	�
��0�����0������������������

����	����������������

� �  ! " � � # $ # " % &
'���	�������(�����)'��*��	���	�����+�,�-

������.����/���������������	���	�����	�����01
����(����������	����23�(	�	/����24450��

6.(�(	���� �7������28�(	�	/����24450��
��	.�(	�������	���������&�����������(���(

��(�	
�������(��*�������	
���
%������������������(�	��&����������&'���(

�����
�����;�	�&��
���&	�&��&�

9 � � � � � � � � � �

� ��#�6���:�;<�6$

958
�8�7�>��>�������5����	���>�.����������!
	�4��?��>���[��G�� .����	.��?�������� 3.C
��K.��������K��.�����5��@�.����	��������C
��>�4������.����	��


958
68��������4�	�����.�>�����3.	�����>�:
B
������@�4��������5��>��/��.������K��.�

���	�4��?��>���[��G��.����	.��\
� 5���6������ 35���	����� �� .����	���

� � �? � B�1 � @ �A � 8 & � �� 8 & � 7 � # � � 7 � 
 �2H

D�E���!��������.����	��:
B
� 5���.��	���� .����� /	������ �� >�G����

5��@�.����	�����!������.�\
�
�.�>�������5�����<��=����	���5��@�.����C

	�������.������.����	�\
J
�3/�.�������>��6����������.������?����C

	�>����5�����!��>����>��������.����	.�����
.���K.���>���>5�	��������!\

2
������.�����G����3/�.������>����������
���!������������>��.����	.���\

H
�5��5�!������>��6����������6���[����.��C
�����>��>�����.	�������6�>�5�.���3.	���������3�
�����5����.��������4����	����D���.	����E�.�C
���5��3.	���������3�\

"
���>��6���������.����5��@�.����	������C
�����5�����.	������.����	����6���[?������C
53.���!���5�	�>�!?���	��	�������3���4��������C
�����5�.�����.�!�<�3�.�����/	�����\

 
� ��>��6���� �������.��� >�� �>5�	������ ��
.����	�����!���<�����6�����>����6����.��C
��	���5������?�!���	�����.�.�!��>�����	�>���
��.��������5����	��>�������	���.�!������	�.
4�	� �.��3������� ��� 6�>�5�.��.� �� ��/�.��� 5��
�>5�	����������.���<�����������	����.��C
��	�����!���<�����6��?��������>��@�>�/�.��C
���5�>��������5�!���4�������3	3����5����>C
5�	����������.����	�������!�������K��.�\

1 ��@��!��� ��!5������ ������ >� �>���C

B
�5���!�?��>!��������5�	���3.���\
�
��>6�������.��6�<�����5���.����	�����/	�C

���������35�����	��������������	����.�����
�����!�.����>������������=����	����5��@�.��C
��	�������.������.����	�\

J
�5���!���/����>����K��.�����35�����	C
��������������	����.�����������!�.����>������C
������=����	����5��@�.����	�������.������.��C
��	�\

2
��5����	����>!�������/	��.�������.���4����
���3.	3���?��>���[���������!����\

H
�5���!��6?�<��������!����\
"
�5���!�������.��>��5��@�.����	�������\
 
���[��������3�����5��.�?��5����	������3.���

D�E���[����������6G���.�6������.��5���!�

.� �6���������!��>��.��� �� 5��.�.��G��?� .
�>�	?/����������[������5���	
0B?�
�B?������.�
5���!��.�!��>��.���������������5��.�.��C
G��


DJE�����.����	�����/	�����������35�����	C
��������������	����.����.���>6����.��K����	�C
.3����


958
��8� DBE�>5�����	����.����.��.�.����
5���.����	��������.�����.�!�/	�����?������.�
�>6����>��.�������������


D�E�>5�����	����.���:
B
�.��������������>����5����<����������6G�C

� .�6����� �� ��!����\

Инж. Симеон 
Пешов е избран 
за председател 
на Управителния 
съвет на 
новоучредената 
Камара

Съгласно Закона за Камарата на строителите се 
създава Централен професионален регистър на 
строителя, който през 2022 г. също отбелязва 
15-ата си годишнина. Избрана е и Комисия за 
воденето, поддържането и ползването на ЦПРС, а 
за неин председател – доц. д-р инж. Георги Линков.

С цел осигуряване на публичност и прозрачност 
в работата на Камарата започва провеждане на 
пресконференции на ръководството и ЦПРС

През 2011 г. тържествено е 
открита новата сграда на 
Камарата на ул. „Михаил Тенев” 
№6. Лентата прерязват минис-
търът на регионалното разви-
тие и благоустройството Росен 
Плевнелиев и председателят 
на УС на КСБ инж. Светослав 
Глосов.
В периода 2009 - 2015 г. КСБ 
открива офисите на своите 27 
Областни представителства в 
страната

През 2011 г. 
Камарата е домакин 
на годишния конгрес 
на Европейската 
федерация на 
строителната 
индустрия

Като част от многобройните си благотворителни 
инициативи през 2010 г. КСБ ремонтира музея на 

Кольо Фичето в Дряново

На 3 април 2009 г. излиза първият брой на 
в. „Строител“ – изданието на КСБ

През 2014 г. КСБ и в. „Строител“ с подкрепата на Столичната община 
организират първата изложба по повод Деня на строителя

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЕВ, 

Бих искала чрез Вас да поздравя всички членове на Камарата 

на строителите в България с петнадесетата годишнина от 

основаването на организацията и да Ви пожелая здраве, много 

и качествено изпълнени обекти в цялата страна. 

През всичките тези години Камарата успява успешно да 

управлява диалога между различните строителни компании, кои-

то са конкуренти на пазара, но и да се превърне в мост между 

строителите и институциите.

Архитектите, проектантите и строителите са хората, 

които стоят в основата на развитието на градовете, в обно-

вяването и промяната на средата, в която живеем. Трудът Ви е 

изключително отговорен и нелек, а предизвикателствата, пред 

които сте изправени ежедневно, изискват твърдост и профе-

сионализъм. 

Вярвам, че диалогът между Столичната община и КСБ ще 

продължи, за да можем своевременно да решаваме задачите, 

които стоят пред нас, и да изпълняваме проектите, заложени 

в инвестиционната ни програма, с високо качество и отговор-

ност. 

Използвам случая да благодаря за инициативите на Камара-

та и на вестник „Строител“, насочени към социални и културни 

градски проекти, които са пример за социална отговорност. 

Успех на всички Ваши членове!

   ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА 

   КМЕТ НА СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ТЕРЗИЕВ,

Поздравявам Ви от мое име и от името на Столичния об-

щински съвет по случай 15-ата годишнина от създаването на 

Камарата на строителите в България.

Десетилетие и половина с последователност и упоритост 

доказахте, че строителството е сред водещите сектори в 

българската икономика. В последните години, през които не 

само нашата, но и световната икономика са поставени пред 

изпитание заради безпрецедентната ковид криза и продължава-

щата война в Украйна, която доведе до енергийна несигурност и 

огромен ръст на строителните материали, си давам сметка, че 

Ви коства неимоверни усилия да запазите и развивате сектора. 

Чрез Вас използвам случая да благодаря на всички строите-

ли, тъй като тяхната работа е видима за всички нас!

Желая на Вас и целия екип на Камарата здраве и още много 

професионални успехи!

   ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

   ПРЕДСЕДАТЕЛ 

   НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ДО ИНЖ. ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КСБ 

ДО ИНЖ. ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КСБ

2009

2008

2014

2011

2011

2007

2010

От 2008 г. КСБ е 
пълноправен член на 
Европейската федерация 
на строителната 
индустрия (FIEC)
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През 2011 г. по повод Деня на строителя 
26 октомври – Димитровден, се състои първият 
Бал на строителите. Традиционно на събитието 
Камарата връчва своите годишни награди, 
наричани строителни Оскари 

През 2017 г. 
КСБ отпразнува 
своята 
10-годишнина

На 23 март 2013 г. се провежда учредителното събрание на 
Националния клуб на строителите ветерани

Камарата на строителите в България се 
присъединява към структурата на Европейските 
международни контрактори (EIC) през 2015 г. 

През 2015 г. се създава 
„Строителна квалификация“ ЕАД

През 2015 г. 
„Вестник 
Строител” ЕАД – 
дружество на КСБ, 
придобива първия 
в Източна Европа 
сертификат 
за устойчиво 
управление на 
събития ISO 
20121:2012.

КСБ представя сборника 
„Пътищата на България” през 
август 2016 г. Алманахът обобщава 
всичко, направено в сферата през 
последните 40 години

През март 2012 г. по идея на Областното представителство 
на КСБ – София, започва провеждането на ежегодна кръгла 
маса „Модернизация на обществените поръчки“. 

На 27 ноември 2018 г. председателят на УС на КСБ инж. Илиян 
Терзиев и кметът на Хитрино Нуридин Исмаил връчват ключовете 
на 10-те къщи, дарени безвъзмездно от фирми – членове на КСБ

През 2020 г. е учредена Фондация 
„Български строител”

Октомври 2021 г. КСБ и НСОРБ 
подписват Меморандум за 
партньорство

На 3 юни 2022 г. официална делегация на КСБ участва в конференцията 
на високо ниво „Дигиталните и иновационни предизвикателства пред 
строителния сектор в България“ в Европейския парламент в Брюксел

Първият дискусионен форум „Строителството през 2012 г. – 
перспективи и предизвикателства“, организиран от Камарата 
и в. „Строител“, се провежда през 2011 г.

2012 г. КСБ получава сертификат ISO 9001:2008 за 
качество на предоставяните административни 
услуги

2022

2018

2017

2020

2011

2012 2012

2013
2015

20152015

2011

На 27 май 2021 г. в сградата 
на КСБ е учреден Европейски 
цифров иновационен хъб в сектор 
„Строителство“

През ноември 2019 г. в ОП на КСБ – Смолян, 
стартира инициативата за открити изнесени 
приемни на вестник „Строител“

20212021

Поздравителни адреси до КСБ по повод годишнината бяха из-

пратени от Министерството на регионалното развитие и благо-

устройството, Столичната община, Столичния общински съвет, 

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в Бълга-

рия, Федерацията на независимите строителни синдикати, ОП на 

КСБ – Силистра, „Геотехмин“ ООД, „Геострой“ АД, „Пътстрой-92“ 

АД. Всички адреси са публикувани на сайта на в. „Строител“ www.

vestnikstroitel.bg.

2016

2019
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На събитието в Боро-

вец присъстваха инж. Иван 

Моллов, член на ИБ и УС, 

инж. Егмонт Якимов, член 

на УС, инж. Красимир Ин-

джов, председател на ОП 

на КСБ - Ямбол, членове 

на ОблС на КСБ – София, и 

представители на фирми 

от ОП София.

Първата презентация 

на семинара бе на инж. Ан-

гел Джоргов, 

който представи 
инвестиционните на-
мерения на Столична-
та община до края на 
годината

и направи подробен 

анализ на предстоящите 

проекти, които ще се ре-

ализират на територията 

на града. „В момента из-

граждаме редица обекти, 

а за други имаме сключени 

договори“, сподели той.

Зам.-кметът на София 

коментира и затруднения-

та, които среща Столич-

ната община при осъщест-

вяването на проектите си 

заради липсата на индек-

сация. „В много квартали 

се извършват ремонти на 

уличната мрежа. София 

е разделена на 7 зони, къ-

дето работят 7 различни 

изпълнители. Тези фирми 

ни информираха, че ако 

цените на строителните 

материали се задържат 

толкова високи и не бъде 

приета индексация, веро-

ятно няма да успеят да 

си изпълнят договорите“, 

подчерта инж. Джоргов. В 

тази връзка СО изготвя 

нова процедура за избор на 

изпълнители за поддържа-

не на уличната мрежа на 

града. 

Зам.-кметът изтъкна, 

че Столичната община ще 

направи всичко необходи-

мо да реализира своята 

инвестиционна програма 

въпреки предизвикател-

ствата. „Всяка година ние 

ремонтираме и изгражда-

ме около 60 хил. кв. м тро-

тоари. Ще продължим да го 

правим, като за целта ще 

изтеглим инвестиционен 

заем“, съобщи инж. Джор-

гов. Той подчерта, че един 

от приоритетните ин-

фраструктурни обекти, по 

който се работи активно, 

е ремонтът на трамвай-

ното трасе по бул. „Цар 

Борис III“. „Строителство-

то там е разделено на 

два участъка. В момента 

се изпълнява по-голяма-

та част от трасето от 

трамвайно ухо „Съдебна 

палата“ до ТУ „Бъкстон“. 

Надяваме се до две-три 

седмици СМР да приклю-

чат и да се извършат не-

обходимите изпитания, за 

да може обектът да бъде 

въведен в експлоатация. 

След това ще стартират 

дейностите на втория 

участък на булеварда“, съ-

общи инж. Джоргов, като 

добави, че финансирането 

за бул. „Цар Борис III“ е оси-

гурено по Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

2014 - 2020“.

Арх. Здравко Здравков 
направи презентация на 
визията за развитие на 
София. 

Главният архитект на 

СО даде подробна инфор-

мация за издадените раз-

решения за строеж в града 

и запозна присъстващите 

с бъдещите планове на 

общината за транспорт-

ната инфраструктура. „На 

финалната права сме да 

започнем реализацията 

на най-мащабния проект в 

центъра – площад „Света 

Неделя“, каза той. Според 

арх. Здравков промяната 

на облика на тази важна 

за столицата централна 

част е голямо предизвика-

телство както за проек-

тантите, така и за стро-

ителите. 

Главният архитект на 

София се спря и на пробле-

мите, свързани с отчуж-

даванията, като според 

него ситуацията с тези 

процедури е критична. „Ние 

имаме желание да изгра-

дим повече училища, дет-

ски градини, да подобрим 

транспортната инфра-

структура. В подробните 

устройствени планове 

сме заложили територия 

за отчуждаване, в която 

попадат 81 500 имота, 

като говорим за милиони 

кв. м. Ако добавим и тези 

без ПУП, може би ще са ни 

нужни около 10 млрд. лв., за 

да можем да ги отчуждим“, 

подчерта арх. Здравков.

 от стр. 1

НАЛИЧЕННА СКЛАД

0700 20 404 WWW.INGCONSULT.BIZ

Мощност: 120 KW
Оперативно тегло: 17 т
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Зам.-министър Стефан 

Аспарухов коментира пред-

стоящи промени 

в Закона за устройство 
на територията (ЗУТ), 
касаещи строително-
инвестиционния процес.

„За да усвоим голя-

ма част от средствата, 

които се очакват по На-

ционалния план за възста-

новяване и устойчивост, 

е необходима промяна на 

ЗУТ“, обясни арх. Аспару-

хов. Той добави, че екипът 

на Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството рабо-

ти по спешните изменения 

в закона, като за целта е 

сформирана експертна 

група с над 100 представи-

тели на различни браншови 

организации и институции.

Според зам.-министъра 

реформата в ЗУТ трябва 

да се случи на две стъпки. 

„Първият пакет от зако-

нови промени предстои да 

бъде внесен в Министер-

ския съвет след приключи-

лото обществено обсъж-

дане. Сред измененията 

са засилване контрола на 

Дирекцията за национа-

лен строителен контрол 

към общините по отноше-

ние на ниските категории 

строежи и облекчаване 

работата на одобряващия 

орган при приемане на ин-

вестиционните проекти. 

Вторият пакет с по-съ-

ществени изменения тряб-

ва да е готов през есента“, 

обясни зам.-министърът. 

Той каза, че успоредно 

с това от ведомството 

вече са

 разработили промени 
в Наредба 7 за правила-
та и нормативите за 
устройство на отдел-
ните видове територии 
и устройствени зони. 

Предстои текстовете 

да бъдат публикувани за 

обществено обсъждане.

„Едно от направлени-

ята, които считаме за 

ключово, е свързано с ка-

тегоризирането на стро-

ителството. Предлагаме 

прекатегоризация на сгра-

дите, като от сегашните 

шест категории обектите 

бъдат обединени в три. 

Идеята е да има ясен при-

знак как се категоризират 

различните строителни 

обекти“, обясни арх. Аспа-

рухов. Според него това ще 

промени начина на одобря-

ване на инвестиционните 

проекти и на въвеждане в 

експлоатация.

„Облекчаването на 

административната те-

жест за инвеститорите 

е свързано с оценката на 

инвестиционните про-

екти. Затова е редно да 

има изисквания за обем и 

съдържание за високите 

категории строителство, 

а за ниските – отговор-

ността да е основно на 

консултанта“, каза арх. 

Аспарухов и подчерта, че 

ролята и отговорността 

на консултанта и надзора 

трябва да се засили. 

Той изтъкна, че рабо-

тата на ДНСК трябва да 

се фокусира главно върху 

контрола на сроковете и 

тяхното изпълнение.

„Сред най-належащите 

задачи по отношение на ус-

тройственото планиране 

е да се осигурят средства 

за стимулиране изработва-

нето на общи устройстве-

ни планове и максимално 

бърза електронизация на 

строително-инвестицион-

ния процес“, подчерта още 

зам.-министър Аспарухов.

На семинара КСБ по-

стави пред Стефан Аспа-

рухов въпроса за спешната 

необходимост от индек-

сация на строителните 

договори. Коментирани 

бяха и нужните промени в 

Закона за устройство на 

територията, включител-

но приемане на нов ЗУТ и 

отделяне на материята, 

касаеща строително-

инвестиционния процес. 

Представена бе и катего-

ричната позиция за несъг-

ласие на КСБ относно вне-

сените предложения в НС 

за промени в ЗОП, касаещи 

инженеринга. Инж. Илиян 

Терзиев връчи на зам.-ми-

нистър Аспарухов изгот-

веното становище на КСБ 

за предлаганите промени в 

ЗОП. „Нашите предложения 

целят да защитят и под-

помогнат строителния 

бранш. Ние сме партньор 

на МРРБ и разчитаме, че 

министерството ще по-

търси експертизата ни“, 

посочи председателят на 

УС на КСБ.

Вестник „Строител“ 
благодари за подкрепата 
за организирането на съ-
битието на „Геострой“ 
АД и „Хидромат“ ООД.
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Инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет по „Обществено строителство“ в Столичната община:

Предстои обявяването на няколко търга за ремонт на големи обекти в столицата

През тази година сме 

разделили обектите, кои-

то ще изпълняваме, в ня-

колко категории. Първата 

от тях е свързана с из-

граждане и разширяване на 

някои от основните пътни 

артерии. В това направле-

ние най-значими са проби-

вите на бул. „Тодор Каб-

лешков“ при ул. „Луи Айер“ 

и на ул. „Филип Кутев“ при 

зоологическата градина. 

Вече са в ход процедурите 

по обществените поръч-

ки, като се надяваме до 

есента да имаме избрани 

изпълнители. Дотогава 

трябва да приключат и не-

обходимите отчуждител-

ни процедури и да бъдат 

издадени разрешенията за 

строеж. Тези две отсечки 

са част от вътрешния 

градски ринг и след като 

ги реализираме, трафикът 

в централната градска 

част ще бъде намален. За 

ул. „Филип Кутев“ имаме 

договор с избран изпълни-

тел за участъка от бул. 

„Черни връх“ в посока зо-

ологическата градина, на 

който през юли ще стар-

тират СМР. Но за него 

има условие, което е в сила 

и за другите ни обекти – 

поради променените цени 
на строителните материа-
ли на някои обекти няма да 
може да започнат дейно-
сти. 

Освен тези две важни 

отсечки, сме предвидили 

да завършим локалните 

платна на Северната ско-

ростна тангента и да на-

правим разширение на ул. 

„Хенрих Ибсен“ около голям 

търговски център. 

През миналата година 

сключихме договор на ин-

женеринг за реализирането 

на Източната тангента в 

частта от бул. „Владимир 

Вазов“ до бул. „Ботевград-

ско шосе“. Проектирането 

е завършено и се надявам, 

че ще успеем да дадем 

старт на строителство-

то. 

В ход е изпълнението 

на първия етап от разши-

рението на бул. „Ломско 

шосе“. Трасето е с дължи-

на от около 1,5 км. Избра-

ни са и фирмите, които ще 

направят разширението на 

ул. „Опълченска“ в частта 

от бул. „Сливница“ до бул. 

„Тодор Александров“. Пред-

стои входирането на до-

кументацията за издаване 

на разрешения за строеж. 

Надявам се до есента и 

там да стартират дей-

ностите.

До 10 дни предстои обявя-
ването на процедурите за 
изграждане на бул. „Копен-
хаген“ 

заедно с удължаване на 

трамвайна линия 23. Поръч-

ката ще е на инженеринг 

и ще включва строител-

ството на булевард с три 

ленти. В процес на избор 

на изпълнител сме за раз-

ширението на бул. „Рожен“ 

от кв. „Илиянци“ до Север-

ната скоростна тангента. 

Очакванията ни са, ако 

няма обжалване на проце-

дурата, есента да имаме 

подготвен работен проект 

и да започнат същинските 

дейности. Планирали сме и 

строителството на някол-

ко малки улици и булеварди. 

Сред тях са ул. „Флора“ в 

кв. „Манастирски ливади“ и 

ул. „Сашо Сладура“ в кв. „Ло-

зенец“. Трасетата са около 

обществено значими мес-

та, като училища, болници 

или детски градини. 

Изпълняваме и втория 

етап от строителство-

то на ул. „Първа българска 

армия“. През 2021 г. реа-

лизирахме първия, който 

включи около 1,2 км. Надя-

ваме се да успеем да стар-

тираме и третия етап от 

ремонта на ул. „Николай 

Коперник“ в жк „Слатина“, 

за който има сключен до-

говор. 

Предстои да бъде обя-

вена 

процедура за избор на 
изпълнител за ремонта на 
тунела при НДК, 

както и за премества-

не на трамвайното трасе, 

което върви в единичен 

коловоз в близост до сгра-

дите. Подготвен е проект, 

според който трябва да се 

обособи двоен коловоз, пре-

минаващ през средата на 

булеварда, като така ще 

бъде равно отдалечен от 

всички здания в района. 

Общината има договор 

на инженеринг за ул. „Ку-

куш“ и предстои да бъде 

внесена документацията 

за издаване на разрешение 

за строеж. Водят се прего-

вори с изпълнителя ведна-

га след като го получим, да 

стартират дейностите. 

Скоро ще дадем на-

чалото и на ремонта на 

тунела към жк „Люлин“, 

който ще включи и СМР 

на трамвайното трасе, на 

осветлението, на отвод-

няването. Проектът ще 

е голямо предизвикател-

ство от гледна точка на 

организацията на движе-

ние. Ще се опитаме през 

юли и август да извършим 

основните дейности и от 

септември да се позволява 

автомобилно преминаване 

в по една лента в посока. 

На финала сме да избе-

рем изпълнител за ремон-

та на ул. „Чепинско шосе“. 

Работим и по обособяване 

на няколко велоалеи, как-

то и по реализирането на 

кръгово кръстовище на 

бул. „Андрей Ляпчев“ и бул. 

„Св. Климент Охридски“. 

Кръстовището вече функ-

ционира и предстоят някои 

довършителни дейности. В 

началото на юли полагаме 

износващия пласт на ас-

фалта. 

Всички обекти, които 

споменах, са заложени в 

бюджета на СО и имаме 

възможност да ги финанси-

раме. Забелязваме, че при 

поръчките, които са обя-

вени по-късно през 2021 г. 

или в началото на 2022 г., 

когато стигнем до отваря-

не на ценови оферти, 

средноаритметичната 
стойност на участниците 
е 20 - 30% над нашата 
прогноза. 

Това показва каква е 

тенденцията при промя-

ната на цените. Най-ве-

роятно ще се наложи да 

направим приоритизация 

на обектите. 

Един от важните ин-

фраструктурни обекти, по 

който се работи активно, 

е ремонтът на трамвай-

ното трасе по бул. „Цар 

Борис III“. Строителство-

то там е разделено на 

два участъка. В момента 

се изпълнява по-голямата 

част – от трамвайно ухо 

„Съдебна палата“ до ТУ 

„Бъкстон“. Надяваме се до 

две-три седмици СМР да 

приключат и да се извър-

шат необходимите изпи-

тания, за да може обектът 

да бъде въведен в експло-

атация. След това ще 

стартират дейностите 

на втория участък на буле-

варда. Обектът се финан-

сира от Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

2014 - 2020“ и очакванията 

са да успеем да приключим 

в срок. 

В много квартали се 

извършват ремонти на 

уличната мрежа. София 

е разделена на 7 зони, къ-

дето работят 7 различни 

изпълнители. Тези фирми 

ни информираха, че ако 

цените на строителните 

материали се задържат 

толкова високи, вероят-

но няма да успеят да си 

изпълнят договорите. В 

тази връзка 

СО изготвя нова процедура 
за избор на изпълнители за 
поддържане на уличната 
мрежа на града. 

Столичният общински 

съвет взе решение да се 

изтегли заем за реализира-

не на програма за ремонт 

и изграждане на трото-

арите в общината, тъй 

като те не са в добро със-

тояние. С тези средства 

ще имаме възможност да 

изградим 690 хил. кв. м съ-

оръжения. По линия на те-

кущия ремонт в последни-

те 3 - 4 г. с по 50 млн. лв. 

успяваме да обновим по 50 

хил. кв. м тротоари всяка 

година и отделно от това 

още около 10 хил. кв. м по 

линия на инвестиционни-

те ни обекти. Тоест общо 

всяка година ремонтираме 

и изграждаме около 60 хил. 

кв. м тротоари. 

Друг приоритет в дей-

ността на СО е 

строителството на дет-
ски градини. 

В процес на изпълнение 

са 18 сгради, а още толко-

ва са на етап проектиране 

или избор на изпълнител. 

За тези детски заведе-

ния, които се реализират, 

строителите също съоб-

щават, че изпитват из-

вестни затруднения. 

Методиката за индек-

сация на строителните 

договори, която беше под-

готвена от КСБ, МРРБ и 

МФ, щеше да бъде добро 

решение, въпреки че не 

беше одобрена. В нови-

те процедури, които раз-

работваме, се опитваме 

сами да заложим възмож-

ности за промяна на це-

ните при необходимост, 

съгласно чл. 116 на Закона 

за обществените поръч-

ки. Въпреки че тази го-

дина е трудна за СО, ние 

сме определили бюджет за 

капиталови разходи. Ако 

се стигне до индексация 

на старите договори или 

стойностите на новите 

поръчки са с 20 - 30% по-

високи от предвидените, 

тогава ние 

ще приоритизираме про-
екти. 

Според мен е по-до-

бре да се изпълнят 8 от 

10 обекта, отколкото да 

имаш проблеми при всич-

ките. 

Няколко думи и по те-

мата за инженеринга. Дос-

та от обектите на СО са 

изпълнени на инженеринг 

като например метрото. 

За последните 15 годи-

ни 90% от извършените 

дейности за подземна-

та железница са били на 

инженеринг. Това според 

мен е метод, който е по-

удобен за възложителя. 

Първо, защото процесът е 

тристранен – строител – 

надзор – възложител като 

проектантът навлиза в 

процеса на работа. При ин-

женеринга проектантът 

и строителят са едно и 

също лице и така не въз-

никват проблеми, свързани 

с пропуски в проектите. 

Тоест при инженеринга не 

се налага препроектиране 

по време на реализацията. 

Второто важно нещо е, 

че откъм срокове проце-

сът се случва по-добре. На 

трето място изпълните-

лите може да работят с 

който искат проектант. 

Всяко нещо има предим-

ства, но и някои слабости. 

Когато възложителят въз-

лага сам проектирането, 

тогава може да защити 

по-добре интересите си. 

Но когато става въпрос 

за инженеринг, при едно 

добро задание, технически 

проект и спецификация се 

поставя рамката, от коя-

то не може да се излиза.

Аз от 15 години се за-

нимавам с инфраструктур-

но строителство и според 

моя опит 

инженерингът е с една идея 
по-добър подход. 

Това, което сме реа-

лизирали на инженеринг, 

е добро като резултат, 

въпреки че строителят 

и проектантът са едно 

и също юридическо лице. 

Законът дава опции – има 

право да се работи и по 

единия, и по другия начин 

и това трябва да остане 

така.

И като финал - пожела-

вам си да успеем да реа-

лизираме целия предвиден 

бюджет за инвестиционни 

разходи.
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Арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столичната община:

Без процедурите по инженеринг няма как един управляващ да гарантира 
пред обществото, че ще изпълни дадено мащабно намерение

Приоритет в градското 

планиране на София е защи-

тата на публичните меро-

приятия и развитието на 

зелените площи за широко 

обществено ползване. Това 

обаче е доста дискутира-

на и обществено значима 

тема, която е пряко свър-

зана и с действащите зако-

нови механизми за придоби-

ване на частните имоти. В 

Направление „Архитектура 

и градоустройство“ актив-

но работим за придобиване 

на различни терени, свърза-

ни със задоволяване на пуб-

личния интерес. Съвместно 

с екипа на Дирекция „Инвес-

тиционно отчуждаване“ 

подготвихме задълбочен 

анализ, който показа, че сме 

в критична ситуация. До 

март цялото ни общество 

не си даваше сметка какъв 

е обемът на терените, кои-

то следва да придобием. С 

всички публични мероприя-

тия, които са предвидени в 

действащите подробни ус-

тройствени планове (ПУП) 

за осигуряване на транс-

портна, образователна или 

„зелена“ инфраструктура, 

са предвидени за отчужда-

ване над 81 500 имота, като 

говорим за площ от милиони 

кв. м. Ако се заложат и те-

риториите без изработени 

ПУП, може би ще са ни нужни 

около 10 млрд. лв., за да мо-

жем да ги придобием. Срав-

ненията, които трябва да 

направим с годишната про-

грама на НАГ за придобиване 

на имоти и която е в размер 

между 10 и 20 млн. лв. в зави-

симост от бюджета на СО, 

ни гарантират процедура, 

която трябва да продължи 

столетия. 

Иначе казано, за спазва-

не на предвидения изключи-

телно кратък времеви хори-

зонт съгласно ЗУТ, СО ще 

трябва да насочи цялата си 

програма на капиталовите 

разходи за осъществяване 

на планираните паркове и 

градини и изцяло да лиши от 

финансиране изграждането 

на мрежата на метрополи-

тена, уличната мрежа, как-

то и да спре изграждането 

на училища, детски гради-

ни и всякакви други видове 

социална инфраструктура. 

Без съмнение подобна фи-

нансова политика е немис-

лима. Очевидно трябва да се 

промени способът, по 
който общините придо-
биват имоти, и начинът 
на тяхното оценяване. 

Например за бул. „Филип 

Кутев“ сумите, които ще 

заплатим за придобиване 

на частни имоти, са съпос-

тавими със същинското 

строителство. Съгласно 

действащото законода-

телство всеки собственик 

може да се противопоста-

ви на обществения инте-

рес, като спре или отложи в 

значителна степен процеса 

на отчуждаване. Например 

само за един частен имот 

на ул. „Синанишко езеро“, 

която осигурява директно-

то излизане на живущите в 

жк „Манастирски ливади-за-

пад“ към бул. „Тодор Каблеш-

ков“, съдебните процедури 

продължават повече от 5 г. 

Разбира се, сред приори-

тетите в нашата дейност 

е и реализацията на Про-

грамата за строителство 

на нови детски градини. 

Усилията ни са насочени 

към всички райони, но задо-

воляването на нуждите в 

южните части на София е с 

особена важност. Целта ни 

е да се изгради липсващата 

социална инфраструкту-

ра – ясли, детски градини и 

училища в квартали, като 

„Манастирски ливади“, „Кръ-

стова вада“, „Витоша ВЕЦ - 

Симеоново“.

На финалната права сме 

да започнем реализацията 

на най-мащабния про-
ект в центъра – площад 
„Света Неделя”. 

С екипа ми организирах-

ме най-значимия междунаро-

ден архитектурен конкурс в 

България през последните 

десетилетия, като трябва 

да сме наясно, че водещите 

архитектурни бюра в света 

са ангажирани с мащабни 

проекти в Близкия изток, 

Китай и привличането им за 

подобно участие се оказа 

изключително трудно. Ус-

поредно с това конкурсът 

беше умело компрометиран 

във всичките си фази от 

професионалните органи-

зации посредством подава-

нето на жалби в КЗК и ор-

ганизирането на успореден 

„контраконкурс“. В крайна 

сметка за победител бе 

избрано бюрото на арх. Ма-

симилиано Фуксас и започна 

същинското инвестицион-

но проектиране, което за-

едно със съгласувателните 

процедури продължи почти 

година и половина. Оказа 

се, че повечето водещи све-

товни архитектурни бюра 

практически не изработват 

технически и работни про-

екти. Те изработват идей-

ни проекти и архитектурни 

концепции, които след това 

служат за провеждане на 

тръжни процедури и се пре-

доставят на други екипи 

от страна на строителя, 

които да изготвят проек-

тите в следващите фази. 

На много места в Западна 

Европа практиката е подоб-

на. Въпреки всички неволи 

вече предстои издаването 

на разрешение за строеж и 

съвместно с екипа на зам.-

кмета инж. Ангел Джоргов 

да се проведе следващата 

процедура - за избор на из-

пълнител. Вероятно ще има 

обжалване на процедурата в 

КЗК и отново ще се стигне 

и до съд. 

Искам да обърна специ-

ално внимание на един много 

актуален в момента въпрос 

- за инженеринга. В желание-

то си да го премахнем и да 

кажем, че всичко трябва да 

върви последователно: про-

ектиране и впоследствие 

строителство – да не на-

правим така, че да се окаже, 

че сме в невъзможност да 

изпълним проектираното, 

предвид времевия хоризонт 

и постоянно изменящата 

се нормативна уредба. В 

Европа е наложена практи-

ката да се изготвят идей-

ни проекти, а навлизането 

в конкретните детайли се 

изработва във фазата на 

инженеринга. Моето лично 

мнение е, че възможности-

те за провеждане на инже-

нерингови процедури трябва 

да съществуват – налага го 

на първо време времевият 

хоризонт на управлението 

на един министър или кмет 

от 4 г. В този кратък срок 

не може да се обхване це-

лият цикъл от провеждане-

то на конкурс, събиране на 

изходни данни, възлагане 

на проекта, проектира-

не, съгласуване, издаване 

на разрешение за строеж, 

тръжна процедура за избор 

на изпълнител, за която ве-

роятно ще има обжалване 

в КЗК и след това разглеж-

дане във Върховния админи-

стративен съд, а понякога и 

процедури за отчуждаване 

на имоти. Без инженеринг 

един управляващ няма как да 

гарантира пред общество-

то, че ще изпълни дадено ма-

щабно намерение, например 

да ремонтира централния 

си градски площад или някой 

по-значим инфраструкту-

рен обект. Как след това 

да обяснява защо нещата 

не са се случили и защо не 

може да прилага добри прак-

тики, които се използват в 

цяла Европа? Считам, че и 

двата способа на възлагане 

на строителство трябва да 

съществуват. 

През юли 2022 г. стар-

тираме поредния между-

народен архитектурен 

конкурс за пешеходен мост 

между втората и третата 

част на Южния парк, което 

ще даде по-добра връзка над 

ул. „Бяла черква“ за тези два 

значими градски парка.

Важен проект за адми-

нистрацията на СО е реа-

лизирането на Софийския 

околовръстен път (СОП) в 

частта от бул. „България“ 

до АМ „Люлин“. В рамките 

на шест години ние съобща-

вахме този проект 4 пъти, 

тъй като кръстовището 

на бул. „Никола Петков“ пре-

мина през 7 различни вари-

анта – отпаднаха тунели-

те за преминаване заради 

напрежение с хората в кв. 

„Княжево“. Сега процедура-

та е разделена на 2 етапа. 

Първият от тях обхваща 

трасето от АМ „Люлин“ до 

река Владайска и ул. „Киев-

ска“, като за този етап е 

изработен подробният ус-

тройствен план и идейният 

проект. След като премина-

ха процедурите по съобща-

ване, постъпиха десетина 

жалби, които са предадени 

в АПИ. Следват и процедури-

те по съгласуване с експло-

атационните дружества. 

Обектът е сложен и ще се 

реализира в урбанизирана 

територия. Очаквам след 

провеждане на всички нужни 

процедури да бъде предаден 

в МРРБ и да се стигне до 

разглеждане на национален 

експертен съвет. Другата 

част от СОП се забави зара-

ди преработката на проек-

та за кръстовището на бул. 

„Цар Борис III“ и бул. „Никола 

Петков“, но от тази година 

има заповед за разрешаване 

изработването на ПУП от 

страна на министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството. За съ-

жаление тя е обжалвана от 

собственици на имоти в ра-

йона и процедурата отново 

е в съда. 

Очевидно този проект 

ще преминава през поредица 

от преработки, свързани и 

с обществено недоволство, 

преди да се стигне до реал-

но строителство. Надявам 

се поне за първия етап от 

трасето – от АМ „Люлин“ до 

река Владайска и ул. „Киев-

ска“ – да има краен админи-

стративен акт за одобрява-

не на ПУП, за да може МРРБ 

да стартира процедури 

за отчуждаване и избор на 

изпълнител. Ние сме изгот-

вили и предоставили на АПИ 

подготвен идеен проект. 

Ако се предложи да се до-

върши на фаза технически 

проект и след това да се 

прави същинско строител-

ство, отново ще има отла-

гане във времето. Според 

мен е добре проектът да се 

довърши в процедура по ин-

женеринг и строителят да 

подготви работен проект и 

да извърши последващите 

СМР.

Работим също така за 

обезпечаването с плано-
ве на многото липсващи 
части от транспортна-
та инфраструктура. 

Сред тях е бул. „Копен-

хаген“ – важно трасе, което 

ще доведе до намаляване на 

трафика по бул. „Александър 

Малинов“. Там имаме за от-

чуждаване около 40 хил. кв. м. 

От едната страна са ком-

паниите, които оперират 

в района, а от другата са 

собствениците на имоти. 

Според мен един от най-

важните ни успехи е обез-

печаването на връзката на 

трети градски ринг от бул. 

„България“ до бул. „Симео-

новско шосе“, където всички 

частни имоти вече са при-

добити. Нека да припомня, 

че там всеки един терен 

беше обект на отделно са-

мостоятелно производство 

и отделна съдебна процеду-

ра. Според мен в работата 

си законодателят трябва да 

помисли за отстраняване на 

проблемите по отношение 

на придобиването на част-

ните имоти. 

Друго направление, в 

което активно работим, 

е изработване на ПУП за 

парковете, като едни от 

най-важните ни проекти са 

плановете за Борисовата 

градина и зелените клинове. 

ПУП на парковете са много 

важни, защото въз основа 

на тях ще може да старти-

раме процедури по отчужда-

ване на имоти. 

Изготвили сме анализ 

какво се случва в СО по от-

ношение на инвестицион-

ната активност. Основно 

тя е фокусирана в южните 

квартали, като 

най-голям брой разреше-
ния за строеж са издаде-
ни в район „Витоша“, 

след това са „Панчаре-

во“, „Триадица“, „Студент-

ски“, „Лозенец“. Затова и 

фокусът на нашата ин-

вестиционна програма за 

строеж на детски градини, 

училища или публична инфра-

структура е насочен към 

тях. Проблемите на тези 

квартали са сред най-теж-

ките в общината. Анали-

зът показва, че най-нисък е 

инвестиционният интерес 

към районите „Красна поля-

на“ и „Илинден“. По време на 

COVID-19 пандемията стро-

ителството намаля с около 

20%, но през 2021 г. отново 

имаме възходяща тенденция 

и почти бяха достигнати 

нивата от 2018 г. Факто-

рите, които биха подкре-

пили възстановяването на 

строителния сектор, са ес-

тественото демографско 

разрастване на столица-

та вследствие на притока 

на хора от други части на 

страната и концентрация-

та на бизнес активности. 

В началото на пандемията 

през 2020 г. голяма част от 

анализаторите на секто-

ра предричаха свиване на 

търсенето, но фактът, че 

банките продължават да 

са свръхликвидни, а съще-

временно цената на при-

влечения ресурс, който идва 

най-вече по линия на депози-

тите, продължава да нама-

лява, показва че политиката 

за разширяване на достъп-

ното жилищно кредитиране 

ще продължи да се развива 

с цел осигуряване на нови и 

нови приходи. 

Балансът между жи-

лищното и общественото 

строителство според мен 

е критичен в посока из-

граждане основно на нови 

жилищни сгради и следва да 

се помисли за иницииране на 

законови поправки, които да 

гарантират функционалния 

микс в зоните на инвести-

ционна активност, както и 

последователността и за-

дълженията при изграждане 

на публичната инфраструк-

тура, разбира се, обвързано 

с планирането и реализира-

нето на частните инвести-

ции. 
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Арх. Стефан Аспарухов, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството*: 

Напълно се солидаризираме със становището на КСБ, касаещо инженеринга
За мен е удоволствие, 

че имам възможност да 

разкажа за мисията на 

Министерството на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството (МРРБ), 

по която не спираме да 

работим, независимо от 

политическата ситуация 

в страната. Вярвам, че 

нещата, които правим, 

ще бъдат продължени. В 

българските институции 

очевидно думата прием-

ственост е забранена от 

най-ниското до най-висо-

кото равнище, а тя е клю-

чова за това да разрешим 

най-сериозните проблеми 

в строителната индус-

трия. 

Преди 4 месеца, когато 

в качеството си на ми-

нистър Гроздан Караджов 

ме покани като експерт 

да бъда негов заместник, 

той ми постави 4 задачи. 

Първата бе 

да се промени Законът за 
устройство на територи-
ята (ЗУТ). 

На второ място бе да 

електронизираме някои 

процеси, а на трето – да 

довършим общите ус-

тройствени планове. Не 

на последно място тряб-

ваше да разрешим въпро-

са с контрола в строи-

телството. Всеки ден в 

МРРБ постъпват стоти-

ци сигнали за незаконно 

строителство и админи-

страцията е претоваре-

на от това, че трябва да 

се произнася много често 

по проблеми, които не са 

от нейната компетенция. 

Вместо министерството 

да прави политики, то се 

занимаваме с отговори и 

становища на конкретни 

запитвания. 

На първо четене че-

тирите задачи изглеждат 

доста по-леки от разре-

шаването на проблемите 

в пътния сектор или във 

ВиК отрасъла. За съжале-

ние те са изоставени вече 

над 15 години. Желанието 

ни бе това да се промени, 

но само за няколко месе-

ца  реално няма как да се 

случи. 

Първата стъпка, която 

направих като зам.-минис-

тър, бе да сформирам в 

МРРБ експертна работна 

група, в която включихме 

над 100 представители 

на различни браншови ор-

ганизации и институции. 

Бях много критикуван, че 

групата няма да срабо-

ти. Въпреки това аз съм 

на друго мнение. В нея 

успяхме да разгледаме ос-

вен измененията в ЗУТ и 

подзаконовите норматив-

ни актове. За промените 

в Закона за устройство 

на територията събрах-

ме коментари, мнения и 

предложения от всички 

заинтересовани страни. 

Особено полезно за нас 

бе да чуем мнението на 

Консултативния съвет на 

браншовите организации в 

сектор „Строителство“. 

Обърнахме специално вни-
мание на предложенията на 
Камарата на строителите 
в България. 

Вярвам, че това е начи-

нът нещата да се случат 

добре, като естествено 

някои от идеите ще бъдат 

доразвити. За съжаление 

политическата обстанов-

ка се променя непрекъс-

нато и няма яснота кога 

точно измененията в ЗУТ 

могат да станат реал-

ност. Поради тази причи-

на планът, който екипът 

на МРРБ си начерта, бе да 

направи проекти за про-

мяна на Закона за устрой-

ство на територията на 

два етапа. Първият, който 

е и най-спешен, в момента 

е публикуван на Портала 

за обществени консулта-

ции към МС www.strategy.

bg. Не съм сигурен обаче 

дали ще успее да бъде раз-

гледан под някаква форма 

от депутатите в 47-ото 

Народното събрание.

Във втория етап са 

предвидени много значи-

ми изменения, които да се 

внесат през есента. В ис-

торията на ЗУТ има само 

около десетина подобни 

случая с по-сериозни про-

мени. Вече според послед-

ваща оценка на въздейст-

вието ще се прецени дали 

е нужно да се направи нов 

закон. За да се случи това, 

трябва да имаме много 

стабилен парламент, но 

със сигурност мога да зая-

вя, че е необходим нов ЗУТ.

Нашата концепция е, 

че трябва да разработим 

един закон, а не да го вкар-

ваме на парчета, така как-

то се случва със Закона за 

обществените поръчки, по 

който сега има две пред-

ложения. Дори знам, че по 

едното, касаещо инжене-

ринга, КСБ има становище, 

прочетох материала във в. 

„Строител“. Напълно се со-

лидаризираме с Камарата 

на строителите, особено 

в частта с категорията 

строежи и ограничени-

ята от 120 000 лв. Най-

вероятно в един момент 

този документ ще дойде 

за междуведомствено съ-

гласуване и със сигурност 

при нас няма как да бъде 

дадена положителна оцен-

ка в тази му част.

Законодателните из-

менения не са лесен про-

цес. През годините всеки 

е дърпал ЗУТ към него. 

Оказа се, че 

някои от нормите не само 
че са вредни, а и не е ясно 
защо изобщо фигурират в 
закона. 

Има редица въпро-

си, които мога да задам, 

на които аз все още не 

мога да получа отговор. 

Например защо съгласу-

вателните режими в ус-

тройствените планове са 

фрагментирани, за едни 

отговаря възложителят, а 

за други – администраци-

ята. Също така искам да 

попитам защо експерт-

ните съвети не се про-

веждат в онлайн среда и 

защо не са публични. Ако 

принципите на прозрач-

ност и публичност са в 

основата на работата 

на ЗУТ, то тогава защо 

имаме поредица от обявя-

вания, които затормозя-

ват административните 

срокове. Гражданският 

контрол трябва да бъде 

ефективен. Според мен 

чрез дигитализирането на 

процесите този проблем 

ще бъде разрешен. Тогава 

обществеността ще бъде 

успокоена и контролът ще 

се осъществява по съвсем 

различен начин.

Едно от направлени-

ята, които считаме за 

ключово, е свързано с ка-

тегоризирането на стро-

ителството. 

Предлагаме прекатего-

ризация на сградите, като 

от сегашните шест ка-

тегории обектите бъдат 

обединени в три. Идеята 

е да има ясен признак как 

се категоризират различ-

ните строителни обекти. 

Това ще промени начина 

на одобряване на инвес-

тиционните проекти и 

на въвеждането в експло-

атация. Облекчаването 

на административната 

тежест за инвеститори-

те е свързано с оценката 

на инвестиционните про-

екти. Затова е редно да 

има изисквания за обем и 

съдържание за високите 

категории строителство, 

а за ниските – отговор-

ността да е основно на 

консултанта.

Искам да кажа и някол-

ко думи за работата на 

ДНСК. Според мен дирек-

цията трябва да се фоку-

сира главно върху контро-

ла на сроковете и тяхното 

изпълнение. Освен това е 

важно 

да се засили ролята и отго-
ворността на консултан-
та и надзора. 

Това е второто зна-

чимо изменение в ЗИД на 

ЗУТ, който в момента се 

съгласува между минис-

терствата. 

Успоредно с това сме 

разработили и промени в 

Наредба 7 за правилата и 

нормативите за устрой-

ство на отделните видо-

ве територии и устрой-

ствени зони. Предстои 

текстовете да бъдат 

публикувани за обществе-

но обсъждане.

Независимо как ще се 

развие политическата 

ситуация в страната, по-

ставените задачи съм ги 

приел като задължителна 

необходимост. Не трябва 

да има значение каква ко-

алиция ще управлява дър-

жавата, нито какво е коа-

лиционното споразумение, 

но със сигурност една от 

първите точки в дневния 

ред на правителството 

трябва да бъде изменение 

на Закона за устройство 

на територията. Всички 

настояваме за промяната 

му, защото страдаме от 

дефицитите на дейст-

ващия в момента ЗУТ и 

заради това - отново под-

чертавам, че е необходи-

ма приемственост. Със 

сигурност мога да заявя, 

че постигнатото до този 

момент от мен и работ-

ната група ще бъде преда-

дено на следващия екип на 

Министерството на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството. Лично 

аз съм на мнение, че този 

труд през последните ня-

колко месеца не трябва да 

отива на вятъра. Доста 

усилия бяха положени. За 

да усвоим голяма част 

от средствата, които се 

очакват по Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост (НПВУ), е не-

обходима промяна на ЗУТ. 

Той е спешен за разглеж-

дане и изменение и трябва 

много бързо да бъде вкаран 

за обсъждане в Народното 

събрание. В противен слу-

чай има вероятност да 

бъдат блокирани инвести-

циите в строителството. 

Всички ние знаем какви са 

сроковете за изпълнение 

по НПВУ. Виждайки как се 

развиват нещата, може би 

ще има някакво забавяне. 

Надявам се все пак да се 

подходи държавнически. 

Сред най-належащи-

те задачи по отношение 

на устройственото пла-

ниране е да се осигурят 

средства за стимулиране 

изработването на общи 

устройствени планове и 

максимално бърза електро-
низация на строително-ин-
вестиционния процес.

На финала отново ис-

кам да заявя, че сме сло-

жили необходимостта от 

законодателни промени на 

масата и се надявам да 

бъдат внесени като па-

кет, а не на парче. Частич-

ната работа и подходът с 

преходни и заключителни 

разпоредби ни доведе до 

ситуацията в момента.

*Участието на Стефан Аспарухов в семинара на ОП на 
КСБ - София, бе последната му публична изява в последния му 
работен ден като зам.-министър на регионалното развитие 
и благоустройството.
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Инж. Валентин Зарев, председател на секция „Консултантска дейност, проектиране и строителен надзор“ към КСБ:

Инж. Егмонт Якимов, член на УС на КСБ:

Инж. Красимир Милушев, член на 
ОблС на ОП на КСБ - София: 

Подобни форуми са изключи-

телно полезни, защото ни поз-

воляват да се срещнем с колеги, 

с които имаме общи проблеми и 

можем заедно да търсим начини 

за тяхното решаване. Доволен 

съм от лекторите, които се 

бяха подготвили много добре. 

Представиха се важни приори-

тети на СО, НАГ и МРРБ.

Хубаво е, че стана дума за проблема с 

отчуждаванията в София. Лично аз мисля, че 

преди години се използваше формула, която 

позволяваше след взимането на решение за 

изграждането на важен инфраструктурен 

обект да се започне същинската работа, 

а отчуждаването минаваше през съда. Там 

вече всеки може да доказва дали цената за 

отчуждаване е правилна или не, но не се пре-

чи на строителя. 

На форума за пореден път беше под-

чертано, че държавата час 

по-скоро трябва да приеме 

методология за индексация 

на договорите в строител-

ството. Не мога да си обясня 

поради каква причина все още 

това не е факт. Не трябва да 

има таван на индексацията, 

защото цените се променят 

непрекъснато. Ако не се взе-

ме правилното решение час по-скоро, редица 

проекти ще бъдат застрашени. Според мен 

възможностите в момента са да се изберат 

приоритетните инфраструктурни обекти, 

които могат да бъдат завършени, а другите 

да бъдат отложени във времето.

Искам да благодаря на в. „Строител“ за 

организацията на събитието. Чета вест-

ника, следя го и онлайн и непрекъснато се 

информирам за актуалните теми в строи-

телството от него.

Това беше може би най-силният семинар, 

организиран от в. „Строител“. С всяка година 

надминавате себе си. Нивото бе наистина 

много високо, а организацията перфект-

на. Мисля, че няма да намерите нито един 

гост, който да се оплаче от отношението 

на екипа на в. „Строител“. Впечатлен съм, че 

програмата се изпълни стриктно, а темите 

бяха изключително актуални.

Много съм доволен от представянето на 

лекторите. Нивото на гостите е показател 

за нивото на организаторите. 

Искам да подчертая, че в. „Строител“ 

има капацитета да провежда наистина 

значими конференции. Екипът, с който раз-

полага, е отлично подготвен и вече си е съз-

дал рутината. Като страничен наблюдател 

мога да кажа, че дори и в някой момент да 

е имало някакъв казус, никога не си е проли-

чавало за гостите или участниците. Това 

също доказва професионализма на издание-

то на КСБ. 

ДИСКУСИЯ  ДИСКУСИЯ  ДИСКУСИЯ  ДИСКУСИЯ  ДИСКУСИЯ

 АНКЕТА  АНКЕТА  АНКЕТА  АНКЕТА  АНКЕТА  АНКЕТА 
Инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ:

По време на форума бяха дискути-

рани доста наболели проблеми. Чухме 

какъв е инвестиционният план на 

Столичната община. Радвам се, че се 

планира да бъдат построени повече 

детски градини в столицата. Обърна 

се внимание и на сериозния проблем 

с отчужденията. Зададоха се и ин-

тересни въпроси за участъка на Со-

фийския околовръстен път между кв. 

„Суходол“ и кв. „Горна баня“, който е 

доста проблемен. Само тази отсеч-

ка остана да се направи. Арх. Здравко 

Здравков информира, че обектът е в 

етап на проектиране. 

По време на семинара се обсъди и 

проблемът с липсата на индексация 

на договорите в строителството. 

Това е изключително сериозен казус. 

Например от началото на годината 

повишението на цените на матери-

алите за изолация е между 20 и 30%. 

Има и сериозно увеличение на запла-

щането на труда и на консумати-

вите, което допълнително създава 

трудности. Със сигурност липсата 

на индексация ще повлияе на реализи-

рането на инфраструктурните про-

екти в София. Ако се изпълняват на 

цени, заложени през 2020 г., завърш-

ването им ще е доста трудно.

Инж. Антон Маслев, член на Контролния съвет на ОП 
на КСБ – София, управител на „Хидромат“ ООД:

Семинарът на Боровец беше много 

интересен. Дискутираха се необходи-

мостта от индексация на строител-

ните договори и нужните промени в 

ЗУТ. Облекчаването на администра-

тивната тежест за инвеститорите 

и дигитализацията са важни стъпки, 

които бяха основен акцент. 

Интересна бе инвестиционната 

програма на Столичната община, 

която инж. Ангел Джоргов предста-

ви. Дискутирахме ремонтирането на 

важни булеварди в София през 2022 г., 

построяването на детски градини, 

транспортна инфраструктура и дру-

ги проекти.

Необходимо е да се по-

мисли за промяна на Закона 

за устройство на терито-

рията. Трябва и да се създа-

де отделен Закон за стро-

ителството. Камарата на 

строителите в България 

беше подготвила такова 

предложение преди време. 

Въпросът е изключително 

важен, защото така много 

ясно ще се определи кой как-

ва отговорност носи. Ва-

жното е да се направи една 

дискусия по темата и да се 

види какво би било от полза 

на бранша и кое не трябва 

да бъде променяно.

Искам да кажа няколко 

думи и за съгласувателни-

те процедури при строи-

телството. В момента има 

случаи, когато те наистина 

отнемат много време. Ху-

По подготовката и отразяването на форума работиха Момчил Михайлов, Калоян Станчев, Мартин Стоянов, Галя Герасимова, Румяна Кръстева, Росица Георгиева, 
Емил Христов, Десислава Бакърджиева, Ренета Николова.

Видео репортаж от събитието, изработен от в. „Строител“, може да се види на сайта на изданието www.vestnikstroitel.bg и на YouTube канала на вестника.

Инж. Иван Моллов, 
член на ИБ и УС на КСБ: 

Инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет на Столичната община:

Инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет на СО:

На какъв етап на реализация са 
проектите за изграждане на ВиК 
инфраструктура в Столичната 
община с финансиране по Опера-
тивна програма „Околна среда 2014 
- 2020“?

През последните няколко години 
ОП София заложи като главно на-
правление в работата си дигитали-
зацията на сектор „Строителство”. 
Организирахме редица семинари за 
строителните фирми от региона. 
Столичната община също започна 
чудесна инициатива, свързана с диги-
тализацията. Има ли нова електрон-
на услуга, от която строителните 
компании могат да се възползват?Надяваме се, че най-късно през август ще 

имаме разрешения за строеж за тези проек-

ти. Тръжната процедура беше на инженеринг, 

като беше разделена на 9 обособени позиции. 

Една от тях е за реконструкция, модернизация 

и доизграждане на СПСОВ – Кубратово, оста-

налите 8 са за СМР на канализационната мре-

жа в различни райони на Столичната община. 

Общата им стойност е 140 млн. лв. 

По една от позициите – за доизграждане 

на канализационната инфраструктура на кв. 

„Симеоново“, има обжалване във Върховния ад-

министративен съд. Реално там проектира-

нето не е започнало, но по останалите всичко 

върви по план. Добре знаем кога е крайната 

дата за завършване на проектите по опера-

тивната програма. Надявам се да се вместим 

в срок и всичко да се реализира без проблем. 

Наистина е важно нещата да се развиват по 

план, за да могат и строителите да напра-

вят необходимата организация. В случай че 

по някоя от обособените позиции има проблем, 

сме готови да намерим решение, за да не се 

загубят средствата.

Апелирам да се използва повече 

системата на Направление „Архи-

тектура и градоустройство“ за 

предаване на проекти във фаза гра-

доустройство в дигитална среда. 

Това значително облекчава наша-

та работа, защото ние създадохме 

механизъм, с който всички тези 

проекти да се разглеждат по ди-

гитален път. Съответно всеки от 

експертите изказва мнение във въ-

трешна система, която дава въз-

можност на пътни и ВиК инженери, 

озеленителни и юристи да гледат 

едновременно проект, който е вхо-

диран в дигиталната среда.

Инж. Любомир Качамаков, 
председател на ОП на 
КСБ - София:

баво е да се потърси реше-

ние и на този проблем.

Що се отнася до индек-

сацията, тя е повече от 

наложителна. Крайно вре-

ме е да се създаде някаква 

методология, защото иначе 

изпълнението на проекти-

те е застрашено. Важно е 

да отбележим, че индекса-

цията невинаги ще води до 

покачване стойността на 

даден обект. 

Аз много внимателно 

проследих целия семинар. 

Радвам се, че всички тър-

сят решение на наболели-

те проблеми, и вярвам, че 

само с общи усилия можем 

да достигнем до решение.
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Анелия Кулинова, 
ОП на КСБ – Пазарджик

В края на юни Професионалната 

гимназия по строителство и архи-

тектура (ПГСА) в Пазарджик изпрати 

випуск 2022 с шестима отличници. На 

официална церемония председателят 

на Областното представителство на 

КСБ в Пазарджик инж. Иван Делчев поз-

драви зрелостниците, постигнали най-

висок успех, и им връчи дипломите за 

завършено средно образование, както 

и свидетелствата за професионална 

квалификация. Отличниците на випуска 

получиха от Камарата на строителите 

в България луксозното издание на книга- та „Брациговските майстори строите-

ли през XVIII и XIX век“ .

Гордостта на випуск 2022 на ПГСА 

са Ангел Йовчев, Благомил Асенов, Ва-

лентин Соколов, Илин Присадов, Нико-

лай Христосков, Петя Пейкова от XII 

„а“ клас, специалност „Строителство 

и архитектура“.

Екипът на Областното представи-
телство на КСБ в Пазарджик пожелава 
на всички зрелостници успешна реали-
зация. Надяваме се тя да бъде в строи-
телния сектор и в бъдеще да работим 
заедно. Но каквото и да изберете, нека 
пътят Ви бъде вълнуващ и изпълнен с до-
бри намерения. Попътен вятър и много 
успехи!

Десислава Бакърджиева

Стоян Стоянов от XII „е“ клас в Профе-

сионалната гимназия по строителство, 

архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ е 

тазгодишният стипендиант на Област-

ното представителство на КСБ в Бургас. 

Това съобщи директорът на учебното 

заведение инж. Даниела Симеонова. По 

думите й традиционно местната струк-

тура на браншовата организация всяка 

година дава стипендия от 1000 лв. на из-

явен ученик от ПГСАГ, за да подпомогне 

по-нататъшното му професионално об-

разование. „Стоян впечатли ОП на КСБ – 

Бургас, не само с дипломата с отличния 

успех – 5,96, но и с пълната шестица от 

държавния изпит по професионална квали-

фикация“, добави инж. Симеонова.

„Благодаря Ви за тези пет години в 

ПГСАГ и обещавам, че скоро ще се вър-

на тук отново – като учител“, е споде-

лил Стоян Стоянов при получаването на 

стипендията. Той е решил да продължи 

образованието си в Лесотехническия 

университет – София, и да се дипломира 

като ландшафтен архитект. 

„Завръщането на наши възпитаници 

като учители в ПГСАГ „Кольо Фичето“ не 

е прецедент. В момента тук преподават 

няколко – най-вече като учители по про-

фесионални дисциплини“, сподели инж. Да-

ниела Симеонова.

Областното представителство на 

КСБ в Бургас е връчило и 5 грамоти и 

предметни награди на ученици, които са 

постигнали отлични резултати на дър-

жавния изпит по професионална квалифи-

кация. Това са Димитър Стефанов, Све-

тослава Карагяурова и Иван Петров от 

XII „а“ и Анифе Ахмед и Магдалена Паунова 

от XII „г“ клас. Общо 34-ма са зрелост-

ниците, които Камарата и училището са 

отличили за високите им постижения в 

учебния процес, професионални и спортни 

състезания, благотворителни инициати-

ви и утвърждаване престижа на гимнази-

ята и непреходните национални и човеш-

ки ценности. 

Председателят на ОП Пазарджик  
инж. Иван Делчев и помощник-директорът по 
учебно-производствената дейност  
инж. Стоянка Харалампиева поздравяват един 
от отличниците

Отличниците от XII „а“ клас с учителите  
инж. Стоянка Харалампиева и Мария Горанова

Снимки авторът

4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

www.kofragna-bg.comНИЕ ПРОИЗВЕЖДАМЕ:
�Специални кофражи и метални 

конструкции
� Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
� Подпорни скелета и телескопични 

подпори
� Дървени I-греди и трислойни платна (внос)
� Фасадни рамкови скелета, подвижни 

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

� Жилищни и административни сгради
� Търговски сгради (молове)
� Пречиствателни станции
� Атомни електроцентрали
� Мостови съоръжения
� Подпорни стени
� Пристанищни обекти (кесони, акроподи)
� Метростанции

� Кофраж за кръгли стени

НКСВ

Георги Сотиров

Националният клуб на 

строителите ветерани 

(НКСВ) проведе редовно 

Общо годишно събрание. 

То се състоя на 24 юни в 

сградата на Камарата на 

строителите в България 

(КСБ). Събитието започ-

на с отчет за дейността 

на НКСВ за 2021 г., който 

направи председателят 

на Управителния съвет 

инж. Тодор Топалски. Той 

информира колегите си, 

че към края на 2021 г. в 

НКСВ членуват 1114 души. 

Инж.  Топалски оп-

редели като успех през 

годината направените 

предложения на клуба за 

присъждане на звание-

то „Почетен гражданин” 

на заслужили ветерани 

и за наименуването на 

улици на името на видни 

строители. Той отбеляза 

и идеята на НКСВ пред 

сградата на КСБ да бъде 

издигнат паметник на 

Кольо Фичето, която бе 

приета от Камарата.

В отчета бе посочено 

и доброто партньорство 

с в. „Строител”, на чиито 

страници са намерили 

трибуна мнозина актив-

ни членове на клуба. Сред 

тях са акад. Ячко Иванов, 

член на УС на НКСВ, инж. 

Владимир Жиянски, пред-

седател на секция „Транс-

портно строителство” 

към НКСВ, инж. Георги 

Георгиев, председател на 

РКСВ - Велико Търново, 

Цанка Атанасова, пред-

седател на РКСВ - Сили-

стра, и др. 

През 2021 г. предста-

вители на регионалните 

структури на клуба са 

взели участие в изпитни 

комисии на професионал-

ните гимназии, в оценя-

ването на участниците 

в националното състе-

зание „Най-добър млад 

строител”, както и в дис-

кусии, на които са обсъж-

дани актуални проблеми в 

строителството.

Една от точките в 

дневния ред на събрание-

то бе разглеждане мол-

бата на председателя на 

УС на НКСВ за оставка. 

Тя предизвика емоционал-

на дискусия. Инж. Виктор 

Шарков, първи зам.-пред-

седател на НКСВ, разказа 

за най-забележителните 

дейности в професионал-

ната биография на инж. 

Топалски, като подчерта 

работата му по изграж-

дането на АЕЦ „Козлодуй”, 

за което получава най-ви-

соки държавни отличия. 

Инж. Шарков изтъкна 

още, че инж. Тодор Топал-

ски има особени заслуги 

за издигане реномето на 

българския строител, 

както и за авторитета 

на КСБ. В същия дух се 

изказаха още участници 

в събранието. Инж. Тодор 

Топалски оттегли молба-

та си за оставка и про-

дължава да е начело на 

НКСВ.

За нов член на УС на 

клуба бе избран инж. Емил 

Гигов, доскорошен екс-

перт в КСБ.
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СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА  
НА МЕТАЛИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ

Мирослав Еленков

Европейската коми-

сия (EK) предприе важна 

стъпка, за да помогне на 

държавите членки, ре-

гионалните и местните 

власти да се справят с 

последиците от агреси-

ята на Русия срещу Ук-

райна чрез приемането на 

механизма „Гъвкава помощ 

за териториите“ (FAST-

CARE). Това е нов ком-

плексен пакет, чрез който 

подкрепата, която вече 

се предоставя в рамките 

на „Действия по линия на 

сближаването за бежа-

нците в Европа“ (CARE), 

се разширява. Това стана 

ясно от пресконференция 

на еврокомисаря по сбли-

жаването и реформите 

Елиза Ферейра и евро-

комисаря по работните 

места и социалните пра-

ва Никола Шмит.

„Последиците от неп-

редизвиканото и неоправ-

дано нахлуване на Русия 

в Украйна нарастват с 

всеки изминал ден. От са-

мото начало политиката 

на сближаване е изчер-

пателен и прагматичен 

отговор на различните 

трудности, с които се 

сблъскват държавите 

членки и регионалните и 

местните власти. С на-

шите нови предложения 

засилваме помощта, като 

осигуряваме допълнител-

на гъвкавост и повече 

средства в рамките на 

политиката на сближа-

ване, за интегриране на 

граждани на трети стра-

ни. Предложенията също 

ще допринесат за смек-

чаване на комбинираното 

отрицателно въздейст-

вие на COVID-19 и война-

та при изпълнението на 

оперативните програми“, 

посочи комисар Елиза Фе-

рейра.

С пакета се въвеждат 
три промени в законо-
дателството в об-
ластта на политиката 
на сближаване 

за периодите 2014 - 

2020 г. и 2021 - 2027 г.: 

практическа подкрепа 

за решаване на проблема 

със забавеното изпълне-

ние на инфраструктурни 

проекти; повече подкрепа 

за тези, които приемат 

разселени лица — държа-

ви членки, местни власти 

и организации на граж-

данското общество; га-

ранции, че инвестициите 

отиват там, където са 

необходими.

Практическата подкре-
па за решаване на про-
блема със забавеното 
изпълнение на инфра-
структурни проекти 

е насочена към зада-

ния, които са за над 1 млн. 

евро от програмен пери-

од 2014 - 2020 г., които не 

могат да бъдат завърше-

ни заради драстичното 

повишение на цените на 

строителните матери-

али. Те могат да бъдат 

прехвърлени за изпълнение 

в рамките на настоящия 

период. Също така се 

дава по-голяма гъвкавост 

на държавите членки при 

приключване на оператив-

ните програми, за да уве-

личат максимално разме-

ра на средствата, които 

могат да получат, дори 

когато изпълнението им 

е забавено.

Плащанията за пред-
варително финанси-
ране се повишават с 
допълнителни 3,5 млрд. 
евро, 

които трябва да бъ-

дат предоставени през 

2022 и 2023 г., което ще 

осигури бърза допълни-

телна ликвидност на 

всички държави членки. 

Той съдържа практическа подкрепа за решаване на проблема 
със забавеното изпълнение на инфраструктурни проекти

Андрей Новаков, евродепутат от Групата 
на ЕНП/ГЕРБ:

Харесва ми в успе-

хите да има българско 

участие. Европейската 

комисия ще подпомага ин-

фраструктурни проекти 

в условията на високите 

цени на строителните 

материали. Предложе-

нието идва 3 месеца след 

като призовах Съюзът да 

подпомогне строители-

те, общините и техните 

проекти. Това е един от 

тези моменти, в които 

виждам резултат от 

много усилия.

Какво значат за българските потре-

бители наскоро приетите от Европей-

ския парламент мерки за потребителска 

защита, кои са механизмите за защита 

на национално ниво и какви добри практи-

ки се развиват в останалите държави, но 

и в България бяха част от темите, които 

обсъдиха участниците в дискусията „Ев-

ропейски мерки в защита на българския 

потребител“, която се проведе в Дома на 

Европа. В нея взе участие евродепута-

тът от ЕНП/ГЕРБ и член на Комисията 

по вътрешния пазар и защита на потре-

бителите Андрей Ковачев.

По време на събитието, организирано 

от Бюрото на Европейския парламент в 

България, участниците обърнаха специ-

ално внимание на правилата за единно 

зарядно устройство, безопасността на 

продуктите, включително защитата 

при пазаруване онлайн и Законодателния 

акт за цифровите услуги. Те се обедини-

ха около тезата, че е необходимо тясно 

транснационално сътрудничество, за да 

бъдат защитени правата на европейски-

те потребители.

Андрей Ковачев коментира как през 

2024 г. всички малки и средни електрон-

ни устройства ще ползват универсално 

зарядно, съгласно обновената директива, 

уреждаща въпроса. По думите му това 

ще облекчи негативното въздействие 

върху околната среда и ще допринесе за 

повече удобство и улеснение на потре-

бителите. Той подчерта, че със законо-

дателния акт за цифровите услуги се 

гарантира, че това, което е забранено 

офлайн, ще бъде забранено и онлайн.

П оч т и  д ве  тр ет и 

(65%) от европейците 

смятат членството в ЕС 

за нещо добро. Това е най-

високият резултат от 

2007 г. насам, когато този 

показател е бил 58%. Това 

съобщават от пресслуж-

бата на Европейския пар-

ламент (ЕП). Членството 

в ЕС е определено като 

„нещо добро“ от мнозин-

ството от гражданите 

във всички държави член-

ки, с изключение на Гърция 

и Словакия, където пове-

че респонденти го опре-

делят като „нито добро, 

нито лошо“. В сравнение 

с последното проучване 

на ЕП, проведено в края 

на 2021 г., резултатите 

по този показател са се 

увеличили значително в 

повечето държави, особе-

но в Литва (+20%), Малта 

(+12%) и Естония (+9%), 

докато в България се от-

чита лек спад от 2 про-

центни пункта (47%).

Към настоящия мо-

мент 52% от европейците 

имат положителна нагла-

са към ЕС и само 12% от-

рицателна. Наблюдава се 

увеличение от 3 процент-

ни пункта при положи-

телните нагласи в срав-

нение с изследването от 

ноември-декември 2021 г. 

и в същото време това 

е най-добрият резултат 

в рамките на проучвани-

ята за Европейския пар-

ламент от 2007 г. насам. 

Националните резултати 

по този показател вари-

рат от 76% в Ирландия до 

32% в Гърция. В България 

близо половината анкети-

рани имат положително 

виждане за ЕС (49%), кое-

то представлява спад с 2 

процентни пункта спрямо 

края на 2021 г., като отри-

цателни нагласи са изрази-

ли 20% от респондентите.

Това е в допълнение към 

плащанията, които вече 

са извършени по REACT-EU 

от март 2022 г.

Въ зможността  за 

100% съфинансиране от 

ЕС в рамките на периода 

2014 - 2020 г. сега се раз-

ширява до мерки, насърча-

ващи социално-икономи-

ческата интеграция на 

граждани на трети дър-

жави. Тази възможност се 

разширява и за оператив-

ните програми за периода 

2021 - 2027 г., които ще 

бъдат преразгледани до 

средата на 2024 г.

Кръстосаното финан-

сиране, което е предос-

тавено по CARE между 

Европейския фонд за ре-

гионално развитие и Ев-

ропейския социален фонд, 

ще бъде разширено и до 

Кохезионния фонд. Това 

означава, че Кохезионни-

ят фонд вече може също 

да мобилизира ресурси за 

справяне с последиците 

от миграционните пре-

дизвикателства.

Най-малко 30% от ре-
сурсите, 

мобилизирани от но-

вия механизъм, трябва да 

бъдат предоставени за 

операции, управлявани от 

местни власти и органи-

зации на гражданското 

общество, действащи в 

местните общности.

Разходите за дейст-

вия, насочени към справя-

не с миграционните пре-

дизвикателства, могат 

да бъдат декларирани със 

задна дата за възстановя-

ване, дори когато вече са 

завършени.

Представеният меха-

низъм FAST-CARE следва 

да бъде гласуван в зала от 

Европейския парламент, 

след което да се одобри и 

от Съвета на ЕС, преди да 

стане реално действащ 

закон.
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Кметът Пенчо Милков:

Росица Георгиева

Г-н Милков, на 35-ото 
Общо събрание на Нацио-
налното сдружение на 
общините в Република 
България (НСОРБ) бяха 
поставени редица важни 
за местните власти въ-
проси, като актуализа-
цията на бюджета за 
2022 г. и индексацията на 
договорите в строител-
ството. Коментира се 
и Националният план за 
възстановяване и устой-
чивост (НПВУ). Каква от 
финансова гледна точка 
е ситуацията в община 
Русе към юни? Бихте ли 
направили сравнение със 
същия период на 2021 г.?

Ситуацията в Русе, а 

и във всички български об-

щини е наистина тежка. 

Като местна власт, чиято 

основна цел е да предоста-

вяме услуги за гражданите, 

ние няма как да се адапти-

раме към непрекъснато 

нарастващите цени на 

труда, суровините и енер-

гията. Например само раз-

ходите за улично освет-

ление до 31 май са с 80% 

по-големи в сравнение със 

същия период на миналата 

година, а за издръжка на 

детските градини са ско-

чили с 45%.

Цените на услугите не 

се стабилизират и в също-

то време пазарът непре-

къснато се променя.

Повишаващите се 
цени на строителните 
материали са един от 
най-сериозните пробле-
ми на местните власти 
и фирмите изпълнители. 
Как това се отразява на 
реализацията на проек-
тите в общината? Има 
ли риск да се откажете 
от някои?

През последните някол-

ко месеца цената на желя-

зото е нараснала с 400% и 

това не е единствената 

суровина, чиято стойност 

се вдигна главоломно. С 

пълно право изпълнители-

те на строителните обек-

ти в общината поискаха 

индексация на цените. Ня-

кои от тях с 33%. Стига се 

и до отказ от извършване 

на дейности, защото дос-

та фирми вече не могат 

да си позволят да купуват 

материалите.

Такова е положението в 

цялата страна. Граждани-

те трябва да са наясно, че 

за да се реализират голе-

мите проекти, ще трябва 

да се лишим от други. Тук е 

моментът на правилното 

им приоритизиране.

Народното събрание 
не прие изменението в 
Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), които да 
позволят индексация на 
договорите. Какво след-
ва от тук нататък – за 
общините и специално за 
Русе?

Да, депутатите не се 

обединиха и не подкрепиха 

предложението за тази 

промяна на ЗОП, а тя е 

крайно наложителна. Го-

ворим за световна криза и 

общините не могат и не е 

редно да се справят сами. 

След като държавата е 

унитарна и взима данъци 

от гражданите на общи-

ните, трябва да може да 

се намеси. В такава ситу-

ация имаме нужда от един-

ни правила за изменение на 

договорите, а не решения 

на парче, защото пробле-

мът засяга всички 265 об-

щини в България.

Какво планирате по 
отношение на модерни-
зирането на образова-
телната, социалната и 
пътната инфраструкту-
ра в общината?

Със сигурност цел №1 

в момента е подобряване-

то на средата в кварта-

лите на Русе, която е в 

плачевно състояние от го-

дини. Ще изпълним това на 

фона на повече от 120 раз-

копани улици по проекта 

на ВиК – Русе, за подмяна 

на водопроводната мрежа. 

Започнахме мащабна кам-

пания, и то с пари от об-

щинския бюджет, а не с ев-

росредства. Месеци наред 

служителите ни обхожда-

ха, заснемаха и правеха из-

мервания във всички меж-

дублокови пространства в 

града. Включихме в проце-

са и безпилотна летател-

на техника и сега много 

лесно можем да определим 

площта на зоните между 

блоковете в един квартал, 

какво е текущото им със-

тояние и колко би струвал 

ремонтът.

Задели хме  над  3 , 5 

млн. лв. и с тях започнах-

ме да променяме един от 

най-старите квартали на 

Русе, където хората не 

бяха виждали строителна 

техника от създаването 

на кооперациите. Изцяло 

асфалтирахме паркинги-

те и алеите на над 21 жи-

лищни блока. В момента 

завършва и цялостният 

ремонт на една от отвеж-

дащите улици към кварта-

ла. Там поставихме и LED 

осветление.

Искам да покажа на ру-

сенци, че макар в момента 

градът ни да е разкопан 

масово от фирмите изпъл-

нители на ВиК проекта, с 

екипа ми продължаваме да 

работим за подобряването 

на микросредата. Планира-

ме всяка година да заделя-

ме суми и по същия начин 

да обновим всеки един от 

кварталите.

В образователната 

сфера също ще се случат 

няколко значителни обно-

вления. Сключихме дого-

вор за изграждането на 

детска градина в центъра 

на града и предстои стро-

ителството на нов корпус 

на едно от най-големите 

ни училища – СУ „Васил 

Левски“.

Програмен период 
2014 - 2020 г. е в своя 
край. Общо колко сред-

ства са инвестирани в 
общината, в какво на-
правление и вече отчита-
те ли резултати от тези 
инвестиции?

В рамките на период 

2014 - 2020 г. общината ни 

договори и изпълни 30 про-

екта на стойност близо 

144 млн. лв. Голяма част от 

тях бяха насочени към мо-

дернизиране на градската 

среда, особено в централ-

ните части на Русе, подо-

бряване на свързаността 

със северната ни съсед-

ка, ремонт и обновяване 

на сгради от сферата на 

здравеопазването, образо-

ванието и културата.

Това, което забелязвам, 

е, че въпреки инвестирани-

те средствата в община-

та начинът на живот на 

много русенци не се е по-

добрил. Отдавам това на 

факта, че за изпълнители 

на проектите са избирани 

не местни фирми и съот-

ветно средствата, вмес-

то да останат в града ни, 

са излезли навън.

Сега с всяка общест-

вена поръчка, която пра-

вим,  се  опитваме  да 

разширим максимално ус-

ловията, така че да канди-

датстват възможно най-

широк кръг от компании, 

включително и от Русе, 

което доказано повишава 

конкуренцията и качест-

вото.

 

Подготвя ли админи-
страцията Ви проекти, с 
които да кандидатства 
за европейско финансира-
не през програмен период 
2021 – 2027 г.? Към какви 
обекти се насочвате?

Подготвяме се ак-

тивно за новия период. В 

тази връзка предстои об-

щественото обсъждане на 

Плана ни за интегрирано 

развитие, в който сме за-

ложили стратегическите 

си приоритети до 2027 г. 

Следвали сме национална-
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та рамка и имаме включе-

ни много проекти, касаещи 

материалната и немате-

риалната среда.

Използвам възмож-

ността да благодаря на 

гражданите, бизнеса и 

НПО сектора, които мно-

го активно се включиха 

във фокус групите и при 

събирането на конкретни 

проектни предложения за 

Плана за интегрирано раз-

витие на общината. Това 

е изключително важно, за-

щото само така можем да 

чуем гласа на русенци за 

това как виждат градът 

ни да се развива в следва-

щите години.

Вниманието на всички 
е насочено към НПВУ. За 

какви проекти община 
Русе ще търси финанси-
ране по него?

Националният план за 

възстановяване и устойчи-

вост ще даде много големи 

възможности на общини-

те. Никога досега Бълга-

рия не е получавала такъв 

голям ресурс от Европей-

ския съюз и ние като адми-

нистрация се подготвяме 

активно за отварянето на 

програмите за кандидат-

стване. 

Имаме готовност да 

подадем проекти, свърза-

ни с въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност 

на обекти от публичния, 

културния, спортния сек-

тор и образователната 

инфраструктура. Сред тях 

например е рехабилитация-

та на една емблематична 

за града ни сграда – бив-

шия Дом на учителя, която 

да се превърне в Младежки 

център.

Какъв е  броят на 
строителните разре-
шения за 2021 г. и какво 
показва сравнението с 
предкризисната 2020 г.? 
Към какъв тип проекти 
се насочват инвестито-
рите, които проявяват 
интерес към общината?

През 2020 г. служите-

лите ни са издали 520 раз-

решения за строеж, а през 

2021 г. – 606 бр. Любопит-

но е, че продължава да на-

раства интересът към ал-

тернативните енергийни 

източници и близо 30% от 

разрешенията са свързани 

именно с изграждането на 

фотоволтаични системи 

за ползване от домакин-

ствата.

Изминаха няколко го-
дини от мандат 2019 - 
2023. Каква е визията Ви 
за развитие на общината 
до края му?

До 2023 г. очакваме да 

се случат няколко сериозни 

инфраструктурни проек-

та. Сред тях е строител-

ството на голям паркинг 

за над 700 тежкотоварни 

автомобила. С реализация-

та му в значителна степен 

ще се облекчи трафикът 

към Дунав мост, който в 

момента тормози живее-

щите в съседните населе-

ни места и работещите 

в 2 големи индустриални 

зони. Инициативата ще 

се реализира с участието 

на частния сектор, като 

вече имаме официално ин-

вестиционно предложение 

и вървим към съгласуване 

с институциите и одобре-

ние на проекта от общин-

ските съветници.

Планираме и изгражда-

нето на голям общински 

плувен комплекс, който да 

осигури липсващата до мо-

мента база за водни спор-

тове и отдих. Според въз-

можностите на бюджета 

ежегодно ще продължава-

ме да отделяме средства 

и за строителството на 

още един басейн, който да 

се ползва от жителите на 

двата квартала – „Друж-

ба“ и „Чародейка“.

Вече имаме сключен 

договор и предстои да 

започне изпълнението на 

анаеробната инсталация, 

в която ще се произвежда 

енергия от биоразградими 

отпадъци.

Много и големи про-

екти стоят пред Русе и 

вярвам, че с тях ще до-

принесем за това градът 

да утвърди името си на 

северна столица на Бъл-

гария.

Сътрудничите ли с 
Областното представи-
телство на КСБ в Русе? 
В какви сфери можете да 
сте взаимно полезни?

Кметът Пенчо Милков участва в откритата приемна на 
в. „Строител“ в Русе

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - Русе

Познавам се и работя 

отлично с председателя 

на ОП на КСБ – Русе, инж. 

Красимир Атанасов. С чле-

новете на Камарата има-

ме добър диалог. Благодаря 

и на вестник „Строител“, 

който съвместно органи-

зира открита приемна и в 

нашия град.

Признателен съм, че 

КСБ подкрепи национал-

ния кръг от състезание-

то „Най-добър млад стро-

ител“, чийто домакин бе 

Професионалната гимна-

зия по строителство, ар-

хитектура и геодезия „Пе-

ньо Пенев“ в нашия град. 

Убеден съм, че тази помощ 

вдъхна кураж на младите 

русенци, които учат и ис-

кат да се занимават със 

строителство, че са ценни 

и важни за обществото ни.

Вестник „Строител“ 
съвместно с НСОРБ пра-

ви рубриката „Кмето-
вете говорят“. Каква 
е оценката Ви за тази 
инициатива на издание-
то, както и за неговата 
роля?

Смятам, че „Кметове-

те говорят“ е една чудесна 

възможност да се чуе гла-

сът на местната власт, 

която стои най-близо до 

хората. Пожелавам ус-

пех на инициативата на 

в. „Строител“!

Дунав мост осигурява връзка между България и Румъния

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

T:+359 2 973 34 42
   +359 2 979 06 64 

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ
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По Националния план за 

възстановяване и устойчи-

вост се очаква финансиране 

за над 53 млн. лв. за изграж-

дане на интермодален тер-

минал Русе с железопътна 

връзка към гара Русе „Раз-

пределителна” – РП Дунав 

и нова спирка, която да об-

служва работещите в тази 

индустриална зона, както и 

хората, които живеят в този 

район. Очак ва се новата жп 

спирка да бъде построена 

до края на 2022 г. и да от-

говаря на всички стандарти 

за достъпност, свързаност 

и удобство. Това стана 

ясно след работна среща 

в Русе, на която е обсъден 

проектът за изграждане на 

градска железница. В нея са 

участвали министърът на 

транспорта Николай Събев, 

ген. директор на Национална 

компания „Железопътна ин-

фраструктура“ инж. Златин 

Крумов, зам.-кметовете на 

общината инж. Магдалина 

Илиева и Димитър Недев, 

зам. областният управител 

на Русе Людмил Христов и 

представители на местния 

бизнес.

На събитието е пред-

ставено прединвестиционно 

предложение за доизгражда-

не на съществуващата 

вече инфраструктура, като 

за целта трябва да бъде 

построен около километър 

линия. Идеята е да се оси-

гури бърза връзка между 

централната градска част 

и индустриалните зони – ИЗ 

„Тегра“, Източна и Западна 

промишлена зона, Безмитна 

зона и Индустриален парк - 

Русе, както и връзка с град 

Мартен и други населени 

места.

Проектът предвижда 6 

етапа на развитие. Първият 

е основен. С реализацията 

му ще се свържат Централ-

на гара Русе – гара „Разпре-

делителна“ – „Русе Север“ 

– „КТМ“ – Мартен. Трасето 

ще бъде с обща дължина 

16,434 км и времетраене 

39 мин, от които 13 мин за 

спиране и престой по гари и 

спирки и 26 мин в движение. 

Втората фаза ще включи 

изграждането на отклоне-

нието до Индустриален парк 

– Русе, като ще обхваща 

маршрут с дължина 3,154 км, 

преминаващ през гара „Раз-

пределителна” – „Русе Из-

ток“. На третия етап ще 

се изпълни връзката на гара 

„Север“ със северната око-

ловръстна жп линия, Музея 

на транспорта, Речна гара, 

гара „Запад“ и гара „Долапи-

те“ и ще бъде с обща дължи-

на 5,9 км.

В рамките на четвърта-

та фаза се предлага марш-

рут гара „Русе Пътническа“ 

– спирка „Долапите“ – гара 

„Долапите“ – спирка „Божи-

чен“ – гара „Иваново“ и об-

ратно с дължина на линията 

21 км. Петият етап осъ-

ществява 16-километрова 

връзка от „Русе Пътническа“ 

през гара „Разпределителна“ 

до гара „Гюргево Север“, а в 

последния шести ще се оси-

гури 111 км връзка с летище-

то в Букурещ при маршрут 

„Русе Пътническа“ – „Разпре-

делителна“ – „Гюргево Се-

вер“ – „Букурещ“ – Отопени 

(летище).

Възложителят на проек-

та няма да бъде задължен да 

следва тази последовател-

ност.

„Русе може да стане 

част от много сериозен 

индустриален конгломерат 

заедно с Букурещ, Варна 

и Горна Оряховица заради 

потенциала на локацията 

и предприемчивостта. В 

тази посока има желание за 

работа на бизнес, админи-

страция, жп инфраструкту-

ра и правителство“, е казал 

министър Николай Събев. 

Той е допълнил, че градска-

та железница се разглежда 

като по-мащабен проект и е 

продължение на политиката 

за намаляване на вредните 

емисии. 

В квартал „Картала“ във Вели-

ко Търново ще бъде изграден Севе-

рен обход. За проекта общината 

очаква единствено съгласуване в 

частите „ВиК“ и „Енергоснабдява-

не“. Осигурено е нужното финан-

сиране за строителството на 

участъка, който е от ул. „Алексан-

дър Бурмов“, преминаващ покрай 

крайните жилищни кооперации с 

номера от 30 до 56, включително 

и покрай подстанцията. Планира-

на е и връзката с новата детска 

градина, която ще се изгражда в 

кв. „Картала“. Ще бъдат оформе-

ни и подходи към улиците „Васил 

Петлешков“, „Панайот Волов“ и др.

„С проекта се решава проблем, 

съществуващ повече от две де-

сетилетия, ще се подобри и ця-

лостното транспортно обслужва-

не на „Картала“. През последните 

2 г. бяха доизградени още два 

участъка на ул. „Александър Бур-

мов“, също и недовършени части 

от улиците „Стоян Михайловски“, 

„Васил Априлов“, „Петко Тодоров“ 

и „Камен Зидаров“ в същия квар-

тал“, посочват от община Велико 

Търново.

Потенциалът и възможностите за съз-

даване на индустриален парк на терито-

рията на Западна промишлена зона (ЗПЗ) и 

с. Тополи бяха презентирани от екипа, раз-

работил Плана за интегрирано развитие 

(ПИРО) на община Варна за периода 2021 

- 2027 г., пред представители на бизнеса 

в града, съобщиха от местната админи-

страция. В срещата са участвали кметът 

на „Владислав Варненчик“ Николай Коста-

динов, в чийто район се намира зоната, 

зам.-кметът на р-н „Младост“ Бранимир 

Георгиев, както и представители на дирек-

ция „Европейски и национални оперативни 

програми“ към община Варна.

Територията на ЗПЗ и с. Тополи попада в 

т.нар. приоритетна зона за въздействие, опре-

делена в ПИРО с най-голям потенциал за икономи-

ческо развитие, а представителите на бизнеса 

могат да бъдат преки бенефициенти. Те имат 

възможност да привлекат финансиране по реда 

на Закона за индустриалните паркове и по про-

грамите от период 2021 - 2027 г. – „Развитие на 

регионите“, „Конкурентоспособност и иновации 

в предприятията“, „Програма за научни изследва-

ния иновации и дигитализация за интелигентна 

трансформация“ и други.

Кметът на Самоков Влади-

мир Георгиев и директорът на 

Дирекция „Териториално-селищно 

устройство и европейски про-

грами” към общината Красимира 

Костадинова посетиха мястото, 

където ще бъде изграден парк „Пе-

съко” в курорта Боровец. Те огле-

даха района заедно с проектанта 

и изпълнителя на проекта и обсъ-

диха детайли относно етапите и 

начините на реализация.

Проектът предвижда изграж-

дане на екопътека, която ще запо-

чне от пробива до хотел „Иглика“ 

и ще продължи през целия терен 

до Стария център на Боровец. 

Тази зона е историческа и всички 

дейности са съгласувани и с На-

ционалния институт за културно 

наследство. Ще има и алея, която 

да се ползва за разходка сред при-

родата или от колоездачи с две 

зони за спорт с фитнес уреди. Ще 

се вложат изцяло естествени ма-

териали - камък и дърво.

Работата ще стартира в 

максимално кратки срокове, като 

предстои изграждането на алея-

та да започне от долната част.

Развитието на електрора-

зпределителната мрежа в об-

ласт Ловеч и подобренията в 

обслужването в резултат на 

дигитализирането на услугите 

бяха основни теми на среща 

на ръководството на Електро-

холд, доскоро ЧЕЗ, с местните 

власти от областта, съобщиха 

от групата. Домакин на работ-

ното заседание е бил областни-

ят управител на Ловеч Виктор 

Стойчев. На него са присъст-

вали кметове на общини и те-

хни представители от цялата 

област.

На срещата ръководството 

на Електрохолд е представило 

новите имена на компаниите 

от групата и техните прио-

ритети, сред които акцент е 

електронното обслужване. Те 

са посочили, че в момента са 

дигитализирани над 80% от ус-

лугите на снабдителната ком-

пания „Електрохолд Продажби“ и 

над 90% от услугите на разпре-

делителното дружество „ЕРМ 

Запад“. 

„Местните власти остават 

ключов партньор в изпълнение 

на нашата мисия да осигуря-

ваме енергия, да инвестираме 

устойчиво и да подобряваме 

качеството на живот“, е казал 

Карел Крал, главен изп. дирек-

тор на групата Електрохолд.

От „ЕРМ Запад“ са обявили, 

че през 2022 г. ще инвестират 

в област Ловеч 2,37 млн. лв., 

като средствата ще бъдат 

вложени основно в реконструк-

ция на мрежите ниско напре-

жение и изграждане на нови 

съоръжения. Сред по-големите 

проекти са модернизацията 

на възлова станция „Беглеж“, 

в която ще се вложи четвърт 

милион. Близо 500 хил. лв. ще се 

инвестират в присъединяване 

на нови клиенти. 

По време на срещата стра-

ните са подписали споразуме-

ние за партньорство с оглед 

подпомагане успешното реали-

зиране на политиките и проек-

тите в интерес на жителите 

на областта.

Посещението на Електро-

холд в Ловеч е част от серия 

срещи на ръководството с пред-

ставители на местните власти 

в Западна България. Събитията 

са част от политиката на гру-

пата за открита, активна и ди-

алогична комуникация с кмето-

вете на общини и областните 

управители на територията, 

която обслужва.
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В следващия брой очаквайте

КСБ – АНАЛИЗИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Икономически отчет за 
сектор „Строителство“ 
за януари – март 2022 г.

Оптимизъм на имотния пазар 
въпреки световните кризи и 
последствията от тях

Доц. д-р инж. Анита 
Хандрулева, ректор на 
ВСУ „Любен Каравелов”

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

Специална награда на  
ОП на КСБ - Велико Търново, 
статуетка на Уста Кольо 

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

ББАПБ „Медия 
на годината“ за 
2014 г. за принос 

в областта 
на пътната 
безопасност

Наградата за 2010 г. на Съюза на юристите 
в България  и на Висшия съдебен съвет за 
публикация в централния печат на правна те-
матика и за точно и обективно отразяване 
дейността на съдебната система

Наградата за 2014 г. на Национал-
ната асоциация на медиаторите 
и Съюза на юристите в България 
за специален принос и подкрепа за 

утвърждаване на медиацията
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Събитието се организира с 
подкрепата на Столичната община

Този август законът 

на джунглата е единстве-

ният, който има значение. 

Световната звезда Идрис 

Елба („Бързи и яростни: 

Хобс и Шоу“) и режисьо-

рът Балтазар Кормакур 

(„Еверест“) ще отведат 

почитателите на седмото 

изкуство дълбоко в краси-

вите, но опасни простори 

на африканската савана с 

ускоряващия пулса напрег-

нат трилър „Звярът“, в кой-

то баща и двете му дъщери 

се оказват преследвани от 

огромен свиреп лъв. 

Наскоро овдовелият ле-

кар Нейт Даниелс (Идрис 

Елба) решава да осъщест-

ви отдавна планирано за-

връщане в Южна Африка, 

където за първи път е 

срещнал жена си, с надеж-

дата отново да се сближи с 

двете си отчуждени дъще-

ри. Тримата се отправят 

към резерват за диви жи-

вотни, поддържан от тех-

ния дългогодишен приятел 

и биолог Мартин Батълс 

(Шарлто Копли), но това, 

което започва като спокой-

но пътешествие в търсене 

на душевен покой и семейно 

разбирателство, се пре-

връща в кошмарна борба за 

оцеляване. По петите им е 

кръвожаден лъв, който след 

сблъсък с бракониери вижда 

всички хора като плячка.

Ще успее ли Нейт да 

спаси семейството си? На 

какво е способен човек, за 

да оцелее, и възможно ли е 

да спечели в неравностойна 

битка с дивата природа? 

Отговорите ще намерим на 

12 август в „Звярът“, който 

обещава не само вълнуваща 

история, но и красива визия 

и високо ниво на продукция, 

които поставят филма 

сред най-качествените 

представители на creature 

feature жанра. 

След фурора на по-

редицата акустични 

концерти „Утре отно-

во” на Графа в Пловдив 

и Варна Влади Ампов 

ще представи новия си 

проект във Варна – 15 

юли, и Русе – 16 сеп-

тември. В него той из-

ползва максимално бо-

гатството на звука на 

акустичните инстру-

менти, за да създаде 

красиви нови версии на 

големите си хитове. Сред тях са „Най-щастливият 

човек”, „Ти грееш”, „Давам всичко за теб”, „Утре от-

ново”, „Химера”, „Ванилия”, както и песни, които не е 

изпълнявал от много години на живо. Графа ще е на 

сцената заедно музикантите Борислав Бояджиев - 

Борче, Мирослав Иванов, Александър Обретенов и 

Венцислав Трифонов, които за първи път се включ-

ват и като беквокалисти. Влади Ампов не само ще 

пее, но ще покаже и уменията си да свири на китара 

и пиано. 

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева 

Единадесетото изда-

ние на Фестивала за град-

ска култура A to JazZ ще 

се проведе от 1 до 3 юли 

в „Южен парк 2“ в София. 

Събитието се организира 

с подкрепата на Столич-

ната община и е част от 

културния й календар за 

2022 г. Голямото име от 

световната музикална 

сцена Джон Маклафлин 

пристига с бандата си 4th 

Dimension 26 години след 

последния си концерт в 

България, за да открие A 

to JazZ. Списание Rolling 

Stone нарежда Маклафлин 

сред 50-те най-велики ки-

таристи на всички време-

на. Той е носител на награ-

ди Grammy, а през 2018 г. 

за седми път е определен 

за „Джаз китарист на го-

дината” от най-голямото 

списание за джаз в света 

Down Beat. 

„Много съм щастлив 

да се върна в България 

след толкова много време 

и заедно да открием A to 

JazZ, да видя всичките си 

прекрасни приятели и, раз-

бира се, неповторимата 

българска публика”, споде-

ля легендарният китарист 

по повод предстоящия кон-

церт в София. 

4th Dimension е проект 

на Джон Маклафлин, с кой-

то събира група от топ 

изпълнители. В състава 

й са Гари Хъзбанд (пиано, 

барабани), Етиен М'Бапе 

(бас), Николас Викаро (ба-

рабани). Гари Хъзбанд е с 

множество таланти – с 

лекота свири от клави-

шни инструменти до ба-

рабани. Работил е с имена 

като Гари Мур, Джеф Блек 

и др. Николас Викаро е до-

бре познат със своите 

джаз и поп колаборации от 

африканската и латино 

сцена. М'Бапе е един от 

най-добрите съвременни 

басисти, който е имал 

съвместни проекти с Рей 

Чарлс, Салиф Кейта, Джо 

Завинул и много други. 4th 

Dimension съчетава раз-

лични музикални влияния 

по уникален начин, като 

интегрира характерните 

за джаза спонтанност и 

импровизация.

Програмата на A to 

JazZ включва общо 12 му-

зикални проекта от све-

товната джаз сцена. Във 

феста участие ще взе-

мат Snarky Puppy, Ilhan 

Ersahin и Roosevelt Collier, 

френският пианист Adrien 

Brandeis с неговия латин-

джаз квартет и виртуоз-

ният тромпетист Alex 

Sipiagin заедно с Биг бен-

да на БНР. Рут Колева, 

Jazzanitza и Даниела Бел-

чева ще представят пре-

миерно новите си албуми, 

а вокалните майстори от 

Spectrum Vocal Band ще 

въздействат с магията 

на акапелното пеене. Фан-

тастичните Trombobby x 

C-MO „И единствените 

им приятели” също ще из-

лязат на сцената, както и 

младите надежди от Red 

Light District Project.

„Тази година не просто 

ще имаме поредния силен 

джаз лайнъп с впечатля-

ващи изпълнители на A to 

JazZ, но и ще преживеем 

едно от най-емоционални-

те издания. Подготвяме 

промени и подобрения във 

фестивалния парк и цяла 

серия чисто нови преживя-

вания за деца и възрастни. 

A to JazZ носи неповтвори-

мия дух на джаза, на сво-

бодата и все повече се 

превръща във фестивал 

за интелигентна градска 

култура и забавление”, ко-

ментира Петър Димитров, 

директор на A to JazZ.
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 6500 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1100 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 550 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 275 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 140 лв.

3. ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА 

1/2 страница 254х187 мм – 1000 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 250 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 60 лв. 

BG20102

„Вестник Строител“ ЕАД 
е сертифицирано за 
устойчиво управление на 
събития по стандарта ISO 
20121 от Bureau Veritas 
Certification.

BG.121357Q/U

Вестник „Строител“ е 
произведен в условията 
на система за управление, 
сертифицирана от Bureau 
Veritas Certification по 
стандарта ISO 9001.

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова, 0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикациите 
(дизайн, текст) се подават до вторник същата седмица.

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж над 5000 бр. – 0,30 лв./бр.

Тираж от 2500 бр. до 5000 бр.– 0,35 лв./бр.

Тираж до 2500 бр. – 0,45 лв./бр. 

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година – 350 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала – 500 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала – 800 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1500 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

ГОРНИ – ДО ГЛАВАТА
Цена – 2500 лв./1 година

СТРАНИЧНИ
Цена – 2000 лв./1 година
              350 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ 
НА НОВИНА/РЕКЛАМА В САЙТА
Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 200 лв.

50%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

www.vestnikstroitel.bg

В сила от 1 януари 2022 г.


